
      
                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολογγι:10-09-2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:20478 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ » 

 

 

 

Αρ.Μελέτης :90/2021 
 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #3.100,00€# με ΦΠΑ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση της τιμής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: GR231 

Οι κωδικοί ταξινόμησης είναι : CPV:39130000-2 και  18143000             

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 

 Τεχνική Έκθεση 

 Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

 Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 

 Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  

 

 

 

 



             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Μεσολόγγι  10-09-2021 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ              Προμήθεια  επίπλων γραφείου & λοιπού   

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 εξοπλισμού  για τη λειτουργία των Δομών                        

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ            Κέντρου Κοινότητας & Κοινωνικού   

Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31                           Παντοπωλείου Δήμου Ι.Π  Μεσολογγίου  

Πληροφορίες : Καλτσούλα Ελένη                      ΚΑΕ: 60.7133.01 / 60.7133.02  

Τηλ.:2631360987                                                   CPV:39130000-2, 18143000             

FAX:2631025041 

e-mail: elenikaltsoula@2607.syzefxis.gov.gr  

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:  

  

                                                 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού επίπλων και ειδών γραφείου 

για τις ανάγκες λειτουργίας των Δομών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ΄΄ Κέντρου 

Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ΄΄ και ΄΄Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ του Αυτοτελούς 

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας & Πολιτισμού  .Η εργασία συναρμολόγησης 

και τοποθέτησης  των επίπλων και των ειδών γραφείου στους προβλεπόμενους χώρους θα 

γίνει από τον προμηθευτή και συμπεριλαμβάνεται στην συνολική αξία της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης όπως και η αξία της μεταφοράς τους .Ο συνολικός 

προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.100,00  με ΦΠΑ 24% 

συγκεριμένα θα βαρύνει τους  Κ.Α προυπολογισμού του Δήμου : 

Α/Α         Κ.Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α   ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 
(24%) 
                          2021  

1. 60.7133.01 ΕΠΙΠΛΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

              2.300,00 € 

2. 60.7133.02 ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

                800,00€ 

                  ΣΥΝΟΛΟ                 3.100,00€ 

 

 

Τα υπό προμήθεια είδη επίπλων και λοιπός εξοπλισμός  γραφείου θα χρησιμοποιηθούν στα 

γραφεία της Δομής Κέντρου Κοινότητας & παράρτημα ΡΟΜΑ που στεγάζονται  επί της οδού  



Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι (ισόγειο)  και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο επι της οδού 

Λουδοβίκου Βαυαρίας 13-Μεσoλόγγι, (ισόγειο). 

Πρόκειται για επίπλα και συγκεκριμένα  καρέκλες γραφείου κοινού  ,γραφείο 

,συρταριέρα  γραφείου και βιβλιοθήκη   θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις 

Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα, από  

υλικά ελεγμένα για την ασφάλεια τους όσον αφορά την ποιότητα του ξύλου, ενώ τα 

βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Η εκτέλεση της Προμήθειας   θα γίνει με την διαδικασία κατάθεσης 

εγγράφων προσφορών  σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 

Α’) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021  με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η διάρκεια του Ιδιωτικού Συμφωνητικού θα 

είναι από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης  του στο ΚΗΜΔΗΣ και  έως 

31/12/2021  . 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν και να προσκομίσουν πιστοποιητικά 

ποιότητας των  υλικών και της κατασκευής των προϊόντων τους (Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), ώστε όλα τα έπιπλα να παρέχουν τη 

μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια  

για τους υπαλλήλους  της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου σύμφωνα με  τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή  

στο πέρασμα του χρόνου.  

Η προμήθεια  θα εκτελεστεί από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που μπορούν να 

ανταποκριθούν στην πραγματοποίησή της. 

Η εν λόγω προμήθεια    θα εκτελεσθεί σε δύο (τμήματα ) χωρίς καμία πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση κατόπιν εντολής που θα δίνεται στον ανάδοχο από το 

αρμόδιο Τμήμα . 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: 
 

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

Μεσολόγγι 10-09-2021                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10-09-2021 

  Η συντάξασα                                            Η Προισταμένη Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης 

                                                                                              Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  

Καλτσούλα Ελένη                                                          Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή   
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ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ              Προμήθεια  επίπλων γραφείου & λοιπού   

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 εξοπλισμού  για τη λειτουργία των Δομών                        

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ            Κέντρου Κοινότητας & Κοινωνικού   

Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31                           Παντοπωλείου Δήμου Ι.Π  Μεσολογγίου  

Πληροφορίες : Καλτσούλα Ελένη                      ΚΑΕ: 60.7133.01 / 60.7133.02  

Τηλ.:2631360987                                                   CPV:39130000-2, 18143000             

FAX:2631025041 

e-mail: elenikaltsoula@2607.syzefxis.gov.gr  

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:  

 

                                                             ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν στην μελέτη για την 

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (γραφεία, συρταριέρες, καρέκλες γραφείου, ντουλάπες 

γραφείου, βιβλιοθήκες-ραφιέρες κ.λπ. ) των  Δομών ΄΄Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα 

Ρομά’’ και ΄΄Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου . Κρίνεται 

απαραίτητη η επάνδρωση  των Δομών  προκειμένου να ικανοποιήσει ανάγκες υλοποίησης 

των προγραμμάτων  και ιδιαίτερα των χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 

εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου και ταυτόχρονα η εξυπηρέτηση των 

ενδιαφερομένων πολιτών. Η προμήθεια θα βαρύνει τους  κωδικούς  Κ.Α : 

 Κ.Α :60.7133.01 /ΕΠΙΠΛΑ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

 Κ.Α: 60.7133.02 /ΕΠΙΠΛΑ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Η χρηματοδότηση της προμήθειας  προέρχεται από την ειδική χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-

2020 (Πράξη  Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας με  Παράρτημα ΡΟΜΑ  στο 

Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» και MIS 5002180  στο από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτ.Ελλάδος και την   ειδική χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-

2020 (Πράξη  Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικού 

Παντοπωλείου  στο  Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» και MIS 5002289  στο από την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτ.Ελλάδος .  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα  με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη 

δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. 



 

 Το εργοστάσιο κατασκευής τους πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικό 

διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο 

και θα προσκομιστεί. 

 Τα ξύλινα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών και όλα τα ξύλινα 

στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν, θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές / απαιτήσεις 

που αναφέρονται στα ακόλουθα : 

 ΚΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα,  

διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – 

Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου».  

 ΚΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395Β/14-7-2009) «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων – Απαιτήσεις  

ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό  

εξοπλισμό».  

Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη  

ξυλεία, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον, θα προσκομιστούν :  

 Δήλωση του παραγωγού επίπλων στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας /  

εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται την συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή 

των  επίπλων καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΰδης Ε1 ή  

μικρότερη.  

 Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό για τα έπιπλα ή εναλλακτικά για την πρώτη ύλη των 

επίπλων, ήτοι τη σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.  

 Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εμπορεύματα πληρούν τις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. Ζ3-5430/22-4-09. 

Ειδικά χαρακτηριστικά κάθε είδους  είναι τα ακόλουθα:  

             ΕΙΔΟΣ   

 

 

                CPV      Περιγραφή είδους  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Καρέκλα επισκέπτη  

 

 

         

 

 

 

 

 

          39112000-

0 

 

 

 

Καρέκλα επισκέπτη, διαστάσεις  

44*43*77 ,χρώματος μαύρου 

δερμάτινη ,εσωτερικά να έχει 

μοριοσανίδα πάχους 7,5μμ 

επενδυμένη με ανατομικό υλικό 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφείο από  μελαμίνη  

χρώματος  καρυδιά ή  γκρί 

ή κερασί  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

39150000-8 

Γραφείο μικρό από έγχρωμη μελαμίνη 

ενδεικτικών διαστάσεων  

120 πλάτος χ 80 βάθος χ 75 ύψος  με 

δύο συρτάρια ασφαλιζόμενα, 

μεγάλης αντοχής  σε ασθενή οξέα, 

διαλυτικά και καθαριστικά. Συνολικό 

πάχος  επιφάνειας 25mm. 

Κατά μήκος των τελειωμάτων της 

επιφάνειας  

εργασίας θα υπάρχει ειδικό προφίλ 

από σκληρό αντιγδαρτικό PVC, που θα 

προστατεύει το έπιπλο από τυχόν  

κρούσεις και υγρασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συρταριέρα γραφείου 

χρώματος vege  

 

 

 

 

 

 

               

39515000-5 

 

 

 

   

  
Συρταριέρα  αποτελούμενη από 3 

συρτάρια ,τροχήλατη  ,χρώματος 

ξύλου (καρυδιά) ή Βεγγέ Διαστάσεις 

:πλάτος  42*βάθος  56*58 ύψος  από  

ενισχυμένο πολυπροπυλένιο, με 

μεταλλικούς οδηγούς κύλισης  και 

πλάτη πάχους 8χιλ. Όλα τα είδη θα 

πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση 

τουλάχιστον 2 ετών σε όλα τα 

μηχανικά και μεταλλικά μέρη. Όλοι οι 

όροι των τεχνικών προδιαγραφών 

πρέπει να αποδεικνύονται με 

προσπέκτους η τεχνικά φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου που θα 

κατατεθούν. Το σώμα και το καπάκι 

της συρταριέρας θα είναι 

κατασκευασμένο από μοριοσανίδα 

υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1, 

ελάχιστου πάχους 18 mm, 

επενδεδειμένης αμφίπλευρα από 

μελαμίνη πάχους 0,3 mm. Στα σόκορα 

θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC 

πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι 

απαραίτητες οπές για την υποδομή 

των συνδετικών εξαρτημάτων. Η 

μολυβοθήκη και τα συρτάρια θα 

έχουν εργονομικό σχεδιασμό και θα 

διασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και 

αθόρυβη λειτουργία. Η εσωτερική 

διαρρύθμιση της συρταριέρας θα 



παρέχει τη δυνατότητα για άνετη 

αρχειοθέτηση όλων των ειδών 

γραφικής ύλης που απαιτείται η 

εργασία γραφείου. Η συρταριέρα θα 

έχει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, 

άριστης ποιότητας, η οποία θα 

διαθέτει 2 κλειδιά, με άρθρωτη 

εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η 

πιθανότητα να σπάσουν ή να 

στρεβλώσουν σε περίπτωση που 

χτυπηθούν. Η συρταριέρα θα φέρεται 

σε τέσσερις δίδυμους 

περιστρεφόμενους τροχούς 

ασφαλείας, κατασκευασμένους από 

ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα 

διασφαλίζουν έδραση και εύκολη 

μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται στο 

σώμα της συρταρίερας με 

πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους 

πόρους. Τα πόμολα θα είναι 

εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή 

τύπου «χούφτας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιοθήκη xρώμα 

καρυδιά   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          39155000-

3 

Βιβλιοθήκη έγχρωμη από μελαμίνη, 

ενδεικτικών διαστάσεων  3 ράφια  

Επιδαπέδια  

080χ27χ1,00 πάχους 40mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ντουλάπες γραφείου 

κλειστού τύπου   

           

 

 

 

 

 

      39155000-3 

Ντουλάπες γραφείου κλειστού τύπου   

επαγγελματικές  ,διαστάσεις  

80*38*172 , στο χρώμα του καρυδιά 

ή γκρί σκούρο/κερασί  (3τεμ) 

αποτελούμενη από 4 ράφια /δίφυλλη 

,το μπροστινό μέρος θα φέρει πόρτες 

,στις  πόρτες θα υπάρχουν κλειδαριές 

ασφαλείας, άριστης ποιότητας και 

χερούλια 



επαγγελματικές   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρέκλες Γραφείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       39112000-0 

Δερμάτινη  περιστρεφόμενη, με 

μπράτσα, ανατομικό κάθισμα 

κατάλληλο για πολύωρη χρήση 

μαύρου χρώματος Μήκος: 63 εκ. 

Πλάτος:70 εκ. Ύψος:108-112 εκ. Ο 

σκελετός  της βάσης του θα είναι 

μεταλλικός ,βαμμένος επινικελωμένος 

από ενισχυμένο συνθετικό υλικό 

αντίστοιχης αντοχής κατάλληλο για 

την προβλεπόμενη χρήση .Σε κάθε 

ακτίνα της  βάσης προσαρμόζεται  

μέσω μεταλλικού πειρού     δίδυμος 

τροχός από ενισχυμένο συνθετικό 

υλικό . Η ελάχιστη αντοχή του 

συστήματος άξονα -ακτινωτή βάση  – 

οι  τροχοί είναι 5.000Ν(500Kg).Για τα 

επιμέρους συστατικά στοιχεία του 

καθίσματος θα αναφέρονται οι 

Τεχνικές προδιαγραφές 

συμμόρφωσης (EN,DIN,BS) .Η βάση 

του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή 

διαμέτρου 660mm από 

χυτοπρεσσαριαστό αλουμίνιο, 

γυαλισμένη.Οι τροχοί να είναι δίδυμοι 

από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό 

(πολυαμίδιο) και να φέρουν κάλυμμα 

επίσης από πολυαμίδιο. Το έμβολο 

αερίου για τη ρύθμιση ύψους του 

καθίσματος να ενεργοποιείται με 

μοχλό ο οποίος να βρίσκεται κάτω και 

πλευρικά της έδρας. Το έμβολο να 

καλύπτεται από τηλεσκοπική 

καλύπτρα θερμοπλαστικού υλικού 

(πολυπροπυλένιο) .Ο μηχανισμός 

ανάκλησης της έδρας να είναι 

κατασκευασμένος από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. .Ο 

μηχανισμός να είναι τύπου relax, να 



επιτρέπει την αυτόματη κίνηση της 

πλάτης ώστε αυτή να ακολουθεί το 

σώμα και με ρυθμιζόμενη επαναφορά 

σύμφωνα με το βάρος του χρήστη . Να 

έχει μπράτσα .Να  είναι μεγάλης 

αντοχής στους κραδασμούς και στις 

φορτίσεις γενικά, αισθητικής 

εμφάνισης,  να παρέχουν απόλυτη 

ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια 

ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση 

των μπράτσων, αντοχή καταπόνησης 

της ταπετσαρίας και θα παρέχουν 

ασφάλεια στην χρήση (καμπύλες, 

ακμές, γωνίες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Υποπόδιο γραφείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39113700-4 

Υποπόδιο γραφείου,ρυθμιζόμενο 

υποπόδιο για την ανύψωση των 

ποδιών  κατά την διάρκεια της 

εργασίας και την βελτίωση της στάσης 

,δυνατότητα προσωπικής ρύθμισης με 

μηχανοκίνητο μηχανισμό ανύψωσης 

αδιαβάθμητο ,αντιολισθητική 

,μονωτική   επιφάνεια για τα πόδια ή 

με συγκεκριμένες θέσεις ύψους   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφείο (1 τεμάχιο ) για το 

φωτοτυπικό μηχάνημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39200000-4 

Γραφείο (1 τεμάχιο ) για το 

φωτοτυπικό μηχάνημα ,διαστάσεων   

60*80  στο χρώμα καρυδί. Το γραφείο 

θα είναι κατασκευασμένο από 

μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, 

ποιότητας Ε1, επενδεδυμένη 

αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 

mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) 

θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC 

πάχους 3 mm. Στα κατάλληλα σημεία, 

τα οποία δεν θα είναι άμεσα ορατά, 

θα βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα 

στην επιφάνεια οι φωλιές μέσα στις 

οποίες θα βιδώνονται τα εξαρτήματα 

σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας, 

των πλαϊνών και της βάσης. Κάτω από 

κάθε πλαϊνό θα υπάρχουν κοχλίες 

ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους 

και της οριζοντίωσης. Στην επιφάνεια 

εργασίας θα υπάρχει οπή για τη 

διέλευση των καλωδίων των Η/Υ 

(προαιρετικά). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προστατευτικό Γκισέ 

Γραφείου plexiglass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    44221000-5 

Προστατευτικό Γκισέ Γραφείου 

plexiglass ,διάφανο διαχωριστικό 

γραφείων ,διαστάσεων 

1,20mm*0,70mm. Ο ανάδοχος είναι  

υποχρεωμένος για την τοποθέτηση 

των ανωτέρω υλικών και είναι 

υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό 

να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι την 

παράδοσή και την τοποθέτηση τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιδαπέδιο ΣΤΑΝΤ 

ΕΝΤΥΠΩΝ  εντυποθήκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45212600-2 

Επιδαπέδιο ΣΤΑΝΤ ΕΝΤΥΠΩΝ  

εντυποθήκη. Μεταλλική μαύρη βάση. 

5 θέσεων Α4. Με  διαστάσεων  

58χ34χ76 ,Καλή χωρητικότητα για 

φυλλάδια, πτυσσόμενη, μεγάλης 

ευστάθειας, μονής όψης. 

Χωρητικότητα 5 *Α4. Ύψος 155 

εκατοστά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περσίδες συσκότισης  

τύπου blackout  χρώματος 

γκρί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39515430-8 

Περσίδες συσκότισης  τύπου blackout  

χρώματος γκρί με μηχανισμό 

τυλίγματος  με αλυσίδα  ώστε να είναι 

εύκολο και ανθεκτικό στην 

επαναλαμβανόμενη χρήση  ( 14 

τεμάχια ) Ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να ακολουθήσει τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 

αφορά τις διαστάσεις, όσο και του 

τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. 

Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι 

απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί 

και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην 

τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο 

μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα 

παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. 

 

 

 



Η αμφίπλευρη επικάλυψη όλων των μοριοσανίδων ή των MDF, ασχέτως πάχους, θα είναι 

από βραδύκαυστο υλικό. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα 

επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης, ρύπων κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα 

με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς 

παραμένουσες ουσίες.  

Η παράδοση, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του γραφειακού εξοπλισμού, στην τελική 

του μορφή, θα πραγματοποιηθεί σε κτήριο επί της οδού Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι  

Τ.Κ:30200  στο ισόγειο  για τον εξοπλισμό της Δομής του ΄΄Κέντρου Κοινότητας με 

παράρτημα Ρομά΄΄ και στην οδό Λουδοβικου Βαυαρίας 13   για τα τον εξοπλισμό  της Δομής 

του ΄΄Κοινωνικού Παντοπωλείου ΄΄  .  

Τέλος, και ειδικότερα για τα  έπιπλα  , θα ισχύει  και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις που 

αναφέρονται στα ακόλουθα:  

 ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, 

διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – 

Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου» 

                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  /ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

Η περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους τμημάτων της προμήθειας έχει 

γίνει με την καταγραφή σε ανεξάρτητους πίνακες των βασικών προδιαγραφών για κάθε ένα 

από αυτά 

Οι απαντήσεις σε κάθε μία προδιαγραφή θα πρέπει να γίνουν με μεγάλη σαφήνεια από 

τους υποψήφιους αναδόχους ώστε να τεκμηριωθεί επαρκώς η ικανοποίηση των 

προδιαγραφών. Σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η καταγραφή της απάντησης μέσα 

στον πίνακα θα πρέπει να αναλυθεί σε αντίστοιχο τεχνικό παράρτημα και στον πίνακα θα 

καταγραφεί σαφής παραπομπή σε αυτό (κεφάλαιο, σελίδα, παράγραφος) του σημείου που 

τεκμηριώνεται η ικανοποίηση της προδιαγραφής. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το 

σύνολο της προμήθειας. Προσφορές που αφορούν μέρος της προμήθειας δεν θα γίνονται 

δεκτές. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που διατυπώνονται στους 

πίνακες συμμόρφωσης ανεξάρτητα από το αν το συγκεκριμένο ερώτημα αποτελεί 

υποχρεωτική απαίτηση ή όχι. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

α/α 
Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

Προσφέροντα 
Παραπομπή 

 (β) (γ) (δ) (ε) 

 

 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από 

τους προμηθευτές. 

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: 

α) Στήλη α/α : 

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των 

στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη. 

β) Στήλη Τεχνικές Προδιαγραφές : 

Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

γ) Στήλη Υποχρεωτική Απαίτηση : 

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: 

Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον 

προμηθευτή ή αναλυτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της αντίστοιχης 

προδιαγραφής. 

δ) Στήλη Απάντηση Προσφέροντα :  

Στην στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει την μορφή: 

«ΝΑΙ / ΟΧΙ» ή αναλυτική ποσοτική και ποιοτική περιγραφή, ανάλογα με το περιεχόμενο 

του πεδίου της υποχρεωτική απαίτησης. 

ε) Στήλη Παραπομπή : 

Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, 

εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες 

στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό πρέπει να έχει εντοπισθεί, 

υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που 

αναφέρεται. 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η 

παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και 

τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. 

Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 

ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Υποχρεωτική 
απαίτηση   

Απάντηση 
Προσφέροντα 

Παραπομπή  

         (β)         (γ) (δ)            (ε) 

Καρέκλα 
επισκέπτη         
cpv :39112000-0 

Καρέκλα επισκέπτη, 
διαστάσεις  44*43*77 
,χρώματος μαύρου 
δερμάτινη ,εσωτερικά 
να έχει μοριοσανίδα 

   



πάχους 7,5μμ 
επενδυμένη με 
ανατομικό υλικό 

Γραφείο από  

μελαμίνη  

χρώματος  

καρυδιά ή  γκρί 

ή κερασί  

 
cpv :39150000-8 

Γραφείο μικρό από 

έγχρωμη μελαμίνη 

ενδεικτικών 

διαστάσεων  

120 πλάτος χ 80 

βάθος χ 75 ύψος  με 

δύο συρτάρια 

ασφαλιζόμενα, 

μεγάλης αντοχής  σε 

ασθενή οξέα, 

διαλυτικά και 

καθαριστικά. 

Συνολικό πάχος  

επιφάνειας 25mm. 
Κατά μήκος των 
τελειωμάτων της 
επιφάνειας  
εργασίας θα υπάρχει 
ειδικό προφίλ από 
σκληρό αντιγδαρτικό 
PVC, που θα 
προστατεύει το έπιπλο 
από τυχόν  
κρούσεις και υγρασία. 

   

Συρταριέρα 

γραφείου 

χρώματος vege  

 
cpv : 39515000-
5 

   

 Συρταριέρα  

αποτελούμενη από 3 

συρτάρια ,τροχήλατη  

,χρώματος ξύλου 

(καρυδιά) ή Βεγγέ 

Διαστάσεις :πλάτος  

42*βάθος  56*58 

ύψος  από  

ενισχυμένο 

πολυπροπυλένιο, με 

μεταλλικούς οδηγούς 

κύλισης  και πλάτη 

πάχους 8χιλ. Όλα τα 

είδη θα πρέπει να 

καλύπτονται από 

εγγύηση τουλάχιστον 

2 ετών σε όλα τα 

μηχανικά και 

μεταλλικά μέρη. Όλοι 

οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών 

πρέπει να 

   



αποδεικνύονται με 

προσπέκτους η 

τεχνικά φυλλάδια του 

κατασκευαστικού 

οίκου που θα 

κατατεθούν. Το σώμα 

και το καπάκι της 

συρταριέρας θα είναι 

κατασκευασμένο από 

μοριοσανίδα υψηλής 

πίεσης, ποιότητας Ε1, 

ελάχιστου πάχους 18 

mm, επενδεδειμένης 

αμφίπλευρα από 

μελαμίνη πάχους 0,3 

mm. Στα σόκορα θα 

υπάρχει 

συγκολλημένη ταινία 

PVC πάχους 3 mm. Θα 

υπάρχουν όλες οι 

απαραίτητες οπές για 

την υποδομή των 

συνδετικών 

εξαρτημάτων. Η 

μολυβοθήκη και τα 

συρτάρια θα έχουν 

εργονομικό 

σχεδιασμό και θα 

διασφαλίζουν 

σταθερή, ομαλή και 

αθόρυβη λειτουργία. 

Η εσωτερική 

διαρρύθμιση της 

συρταριέρας θα 

παρέχει τη 

δυνατότητα για άνετη 

αρχειοθέτηση όλων 

των ειδών γραφικής 

ύλης που απαιτείται η 

εργασία γραφείου. Η 

συρταριέρα θα έχει 

κεντρική κλειδαριά 

ασφαλείας, άριστης 

ποιότητας, η οποία θα 

διαθέτει 2 κλειδιά, με 

άρθρωτη εργονομική 

λαβή για να 

αποκλειστεί η 

πιθανότητα να 



σπάσουν ή να 

στρεβλώσουν σε 

περίπτωση που 

χτυπηθούν. Η 

συρταριέρα θα 

φέρεται σε τέσσερις 

δίδυμους 

περιστρεφόμενους 

τροχούς ασφαλείας, 

κατασκευασμένους 

από ανθεκτικό 

πλαστικό, οι οποίοι 

θα διασφαλίζουν 

έδραση και εύκολη 

μετακίνηση. Θα 

προσαρμόζονται στο 

σώμα της 

συρταρίερας με 

πρεσσαριστές φωλιές 

και ατσάλινους 

πόρους. Τα πόμολα 

θα είναι εργονομικά, 

δύο σημείων στήριξης 

ή τύπου «χούφτας» 
 

Καρέκλες 

Γραφείου 

 
cpv : 39112000-
0 

Δερμάτινη  

περιστρεφόμενη, με 

μπράτσα, ανατομικό 

κάθισμα κατάλληλο 

για πολύωρη χρήση 

μαύρου χρώματος 

Μήκος: 63 εκ. 

Πλάτος:70 εκ. 

Ύψος:108-112 εκ. Ο 

σκελετός  της βάσης 

του θα είναι 

μεταλλικός ,βαμμένος 

επινικελωμένος από 

ενισχυμένο συνθετικό 

υλικό αντίστοιχης 

αντοχής κατάλληλο 

για την προβλεπόμενη 

χρήση .Σε κάθε ακτίνα 

της  βάσης 

προσαρμόζεται  μέσω 

μεταλλικού πειρού     

δίδυμος τροχός από 

ενισχυμένο συνθετικό 

   



υλικό . Η ελάχιστη 

αντοχή του 

συστήματος άξονα -

ακτινωτή βάση  – οι  

τροχοί είναι 

5.000Ν(500Kg).Για τα 

επιμέρους συστατικά 

στοιχεία του 

καθίσματος θα 

αναφέρονται οι 

Τεχνικές 

προδιαγραφές 

συμμόρφωσης 

(EN,DIN,BS) .Η βάση 

του καθίσματος να 

είναι πεντακτινωτή 

διαμέτρου 660mm 

από 

χυτοπρεσσαριαστό 

αλουμίνιο, 

γυαλισμένη.Οι τροχοί 

να είναι δίδυμοι από 

ενισχυμένο 

θερμοπλαστικό υλικό 

(πολυαμίδιο) και να 

φέρουν κάλυμμα 

επίσης από 

πολυαμίδιο. Το 

έμβολο αερίου για τη 

ρύθμιση ύψους του 

καθίσματος να 

ενεργοποιείται με 

μοχλό ο οποίος να 

βρίσκεται κάτω και 

πλευρικά της έδρας. 

Το έμβολο να 

καλύπτεται από 

τηλεσκοπική 

καλύπτρα 

θερμοπλαστικού 

υλικού 

(πολυπροπυλένιο) .Ο 

μηχανισμός 

ανάκλησης της έδρας 

να είναι 

κατασκευασμένος 

από χυτοπρεσσαριστό 

αλουμίνιο. .Ο 



μηχανισμός να είναι 

τύπου relax, να 

επιτρέπει την 

αυτόματη κίνηση της 

πλάτης ώστε αυτή να 

ακολουθεί το σώμα 

και με ρυθμιζόμενη 

επαναφορά σύμφωνα 

με το βάρος του 

χρήστη . Να έχει 

μπράτσα .Να  είναι 

μεγάλης αντοχής 

στους κραδασμούς 

και στις φορτίσεις 

γενικά, αισθητικής 

εμφάνισης,  να 

παρέχουν απόλυτη 

ευστάθεια σε 

εμπρόσθια και πλάγια 

ανατροπή, αντοχή 

στην καταπόνηση των 

μπράτσων, αντοχή 

καταπόνησης της 

ταπετσαρίας και θα 

παρέχουν ασφάλεια 

στην χρήση 

(καμπύλες, ακμές, 

γωνίες) 

 

Βιβλιοθήκη 

xρώμα καρυδιά   

 
cpv : 39155000-
3 

Βιβλιοθήκη έγχρωμη 

από μελαμίνη, 

ενδεικτικών 

διαστάσεων  3 ράφια  
Επιδαπέδια  
080χ27χ1,00 πάχους 
40mm. 

   

 

 

Ντουλάπες 

γραφείου 

κλειστού τύπου   

επαγγελματικές   

 
cpv : 39155000-
3 

Ντουλάπες γραφείου 
κλειστού τύπου   
επαγγελματικές  
,διαστάσεις  
80*38*172 , στο 
χρώμα του καρυδιά ή 
γκρί σκούρο/κερασί  
(3τεμ) αποτελούμενη 
από 4 ράφια /δίφυλλη 
,το μπροστινό μέρος 
θα φέρει πόρτες ,στις  
πόρτες θα υπάρχουν 
κλειδαριές ασφαλείας, 

   



άριστης ποιότητας και 
χερούλια 

Υποπόδιο 

γραφείου 

 

 
cpv : 39113700-
4 

Υποπόδιο 

γραφείου,ρυθμιζόμενο 

υποπόδιο για την 

ανύψωση των ποδιών  

κατά την διάρκεια της 

εργασίας και την 

βελτίωση της στάσης 

,δυνατότητα 

προσωπικής ρύθμισης 

με μηχανοκίνητο 

μηχανισμό ανύψωσης 

αδιαβάθμητο 

,αντιολισθητική 

,μονωτική   επιφάνεια 

για τα πόδια ή με 

συγκεκριμένες θέσεις 

ύψους   

 

   

Γραφείο (1 

τεμάχιο ) για το 

φωτοτυπικό 

μηχάνημα 

 
cpv : 39200000-
4 

Γραφείο (1 τεμάχιο ) 
για το φωτοτυπικό 
μηχάνημα 
,διαστάσεων   60*80  
στο χρώμα καρυδί. Το 
γραφείο θα είναι 
κατασκευασμένο από 
μοριοσανίδα υψηλής 
πίεσης, ποιότητας Ε1, 
επενδεδυμένη 
αμφίπλευρα από 
μελαμίνη πάχους 0,3 
mm. Στα εμφανή 
περιθώρια (σόκορα) 
θα υπάρχει 
συγκολλημένη ταινία 
PVC πάχους 3 mm. Στα 
κατάλληλα σημεία, τα 
οποία δεν θα είναι 
άμεσα ορατά, θα 
βρίσκονται 
ενσωματωμένες μέσα 
στην επιφάνεια οι 
φωλιές μέσα στις 
οποίες θα βιδώνονται 
τα εξαρτήματα 
σύνδεσης της 
επιφάνειας εργασίας, 
των πλαϊνών και της 
βάσης. Κάτω από κάθε 

   



πλαϊνό θα υπάρχουν 
κοχλίες ρύθμισης 
(ρεγουλατόροι) του 
ύψους και της 
οριζοντίωσης. Στην 
επιφάνεια εργασίας 
θα υπάρχει οπή για τη 
διέλευση των 
καλωδίων των Η/Υ 
(προαιρετικά). 

Προστατευτικό 

Γκισέ Γραφείου 

plexiglass 

 

 
cpv : 44221000-
5 

Προστατευτικό Γκισέ 

Γραφείου plexiglass 

,διάφανο 

διαχωριστικό 

γραφείων 

,διαστάσεων 

1,20mm*0,70mm. Ο 

ανάδοχος είναι  

υποχρεωμένος για την 

τοποθέτηση των 

ανωτέρω υλικών και 

είναι υπεύθυνος για 

κάθε ζημιά που 

πιθανό να γίνει από 

υπαιτιότητά του μέχρι 

την παράδοσή και την 

τοποθέτηση τους. 

 

   

Επιδαπέδιο 

ΣΤΑΝΤ 

ΕΝΤΥΠΩΝ  

εντυποθήκη 

 

 
cpv : 45212600-
2 

Επιδαπέδιο ΣΤΑΝΤ 
ΕΝΤΥΠΩΝ  
εντυποθήκη. 
Μεταλλική μαύρη 
βάση. 5 θέσεων Α4. 
Με  διαστάσεων  
58χ34χ76 ,Καλή 
χωρητικότητα για 
φυλλάδια, 
πτυσσόμενη, μεγάλης 
ευστάθειας, μονής 
όψης. Χωρητικότητα 5 
*Α4. Ύψος 155 
εκατοστά 

   

Περσίδες 

συσκότισης  

τύπου blackout  

χρώματος γκρί 

 

cpv : 39515430-

8 

Περσίδες συσκότισης  

τύπου blackout  

χρώματος γκρί με 

μηχανισμό τυλίγματος  

με αλυσίδα  ώστε να 

είναι εύκολο και 

ανθεκτικό στην 

   



 
 

επαναλαμβανόμενη 

χρήση  ( 14 τεμάχια ) Ο 

ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να 

ακολουθήσει τις 

οδηγίες της 

Υπηρεσίας, τόσο όσο 

αφορά τις διαστάσεις, 

όσο και του τρόπου 

στερέωσης και 

τοποθέτησης. Οι 

μηχανισμοί ανάρτησης 

θα είναι απλοί, 

αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, 

αξιόπιστοι, ανθεκτικοί 

και δεν θα απαιτούν 

συντήρηση. Στην τιμή 

θα 

συμπεριλαμβάνεται ο 

μηχανισμός τα 

στηρίγματα με όλα τα 

παρελκόμενα έτοιμο 

για χρήση. 

 

 

 

 

           Μεσολόγγι  10-09-2021                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10-09-2021 

            Η συντάξασα                                   H   Προισταμένη Τμήματος Προμηθειών & 

       Αποθήκης   Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  

 

           Καλτσούλα Ελένη                                         Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή   
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ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ              Προμήθεια  επίπλων γραφείου & λοιπού   

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 εξοπλισμού  για τη λειτουργία των Δομών                        

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ            Κέντρου Κοινότητας & Κοινωνικού   

Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31                           Παντοπωλείου Δήμου Ι.Π  Μεσολογγίου  

Πληροφορίες : Καλτσούλα Ελένη                      ΚΑΕ: 60.7133.01 / 60.7133.02  

Τηλ.:2631360987                                                   CPV:39130000-2, 18143000             

FAX:2631025041 

e-mail: elenikaltsoula@2607.syzefxis.gov.gr  

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:  

           

                                                 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός ως προς τις ποσότητες των ειδών και ισχύει μόνο το 
ύψος της   συνολικής δαπάνης της κάθε Τμήματος ξεχωριστά. Οι τιμές περιλαμβάνουν 
πάσα απαιτούμενη δαπάνη  μη ρητώς αναφερομένη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη 
και σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας μελέτης εκτέλεση της προμήθειας.  
Για όλα τα είδη αν οι συσκευασίες δεν προσφέρονται όπως αναγράφονται παρακάτω, 
δύναται να  γίνεται αναγωγή στη μονάδα της πλησιέστερης συσκευασίας, σύμφωνα με 
τον ενδεικτικό  προϋπολογισμό. 
 
                                        ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

ΤΜΗΜΑ 1 : 

ΕΠΙΠΛΑ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ  

ΜΟΝΑΔΑ  
 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ (€) 

1 Γραφείο   Τεμάχιο  2 75,00 150,00 

2 Συρταριέρα   -``- 2 85,00 170,00 

3 Καρέκλα 
γραφείου  

-``- 4 90,00 360,00 

4 Βιβλιοθήκη - -``- 2 160,00 320,00 



ντουλάπα  

5 Βιβλιοθήκη -
ραφιέρα 

-``- 2 95,00 190,00 

6 Υποπόδιο 
γραφείου  

-``- 2 25,00   50,00 

      

7 Επιδαπεδιο 
ΣΤΑΝΤ εντύπων 
διαστάσεων  
58χ34χ76 

-``- 2 140,00 280,00 

8 Προστατευτικό 
διάφανο 
Διαχωριστικό 
γραφείων 
plexiglass 
Διαστάσεων 
1,20mm*0,70mm.   

  
 
 
3 

 
 
 
105,00 

 
 
 
315,00 

      

    ΣΥΝΟΛΟ Α  1.835,00 

    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΟΣΟΥ  

     24,60 

    ΣΥΝΟΛΟ Β 1.859,60 

    ΦΠΑ 24%    440,40 

    ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  2.300,00 

                                             

ΤΜΗΜΑ 2 : 

ΕΠΙΠΛΑ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ  

ΜΟΝΑΔΑ  
 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  

1 Γραφείο  
διαστάσεων 
120*70*74* 

Τεμάχιο  1 75,00 75,00 

2 Συρταριέρα   -``- 1 45,00 45,00 

3 Καρέκλα 
επισκέπτη  

-``-  
3 

 
30,00 

 
90,00 

4 Βιβλιοθήκη -
ντουλάπα  

-``- 1 160,00 160,00 

5 Γραφείο 
Βοηθητικό 
60*35*55 

-``-  
1 

 
60,00 

 
60,00 

6 Μεταλλικές 
περσίδες 
Διαστάσεων 

-``- 3 35,00/τ.μ. 214,20 



Υ2,04*Π1,0 

      

    ΣΥΝΟΛΟ Α  644,20 

    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΟΣΟΥ  

1,19 

    ΣΥΝΟΛΟ Β 645,39 

    ΦΠΑ 24% 154,61 

    ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  800,00 

 

Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.100,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ) . 

 

 

 

 

Μεσολόγγι  10-09-2021                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10-09-2021 

     Η συντάξασα                                                     Η Προισταμένη Τμήματος 

Προμηθειών &  

                                                                                Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου  

 

Καλτσούλα Ελένη                                                      Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                                                              
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ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ              Προμήθεια  επίπλων γραφείου & λοιπού   

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 εξοπλισμού  για τη λειτουργία των Δομών                        

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ            Κέντρου Κοινότητας & Κοινωνικού   

Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31                           Παντοπωλείου Δήμου Ι.Π  Μεσολογγίου  

Πληροφορίες : Καλτσούλα Ελένη                      ΚΑΕ: 60.7133.01 / 60.7133.02  
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FAX:2631025041 
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ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:  

 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας-Προϋπολογισμός 

 
Το παρόν τεύχος της Γενικής υποχρεώσεων  αφορά τους γενικούς συμβατικούς 

όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια επίπλων & κοιπού 

εξοπλισμού για τις Δομές ``Κέντρο Κοινότητας ``& ``Κοινωνικό Παντοπωλείο ``          

Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών 

συμβατικών τευχών. Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη η επάνδρωση των δομών 

προκειμένου να ικανοποιήσει ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων  και ιδιαίτερα των 

χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του 

Κέντρου Κοινότητας και του Κοινωνικού Παντοπωλείου  και ταυτόχρονα η εξυπηρέτηση των 

ενδιαφερομένων πολιτών.  

Εφεξής ως εργοδότης ορίζεται ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Ανάδοχος δε ο 

αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας . 

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια του Δήμου, έχει προϋπολογισθεί συνολικά 

στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (3.100,00€). 



Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους  Κ.Α. 60.7133.01 ποσό 2.300,00 € και Κ.Α. 

60.7133.02 ποσό 800,00€ όπως αυτοί προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2021  (λήξη σύμβασης 31/12/2021) ως κάτωθι: 

 Κ.Α.: 60.7133.01  ποσό #2.300 €# ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ  

 Κ .Α.: 60.7133.02  ποσό #   800 €# ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ  

 
Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια  και η  εκτέλεση της προµήθειας   διέπονται από τις διατάξεις: 
Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

                                                           
 

 



αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία 
του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και 
των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς».  

14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”,  

17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

18. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

19. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

21. νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού». 

 



Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

Άρθρο 3ο :Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής      θα πραγµατοποιηθεί  με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 219 παρ.4 και 5 του Ν.4412/2016 όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 105 του Ν.4872/2021).   

 
Άρθρο 4ο :Συµβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α) Τεχνική Έκθεση 
Β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
Γ) συγγραφή Υποχρεώσεων 
Δ) Αναλυτικός Ενδεικτικός Πίνακας 
Ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

Άρθρο 5ο Ιδιωτικό συμφωνητικό 

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και 
περιλαμβάνει όλα τα  στοιχεία, βάση του Ν. 4412/2016, και υπογράφεται και από 
τα δύο μέρη (άρθρο 118 παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 50, 53 όπως  του Ν.4782/2021). 
 

Άρθρο 6ο Φόροι , Τέλη, Κρατήσεις 

 

Ο Οικονομικός Φορέας  υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων 
φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης 
εκτέλεσης της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
Συγκεκριμένα στη  συµβατική αξία της προµήθειας , εκτός του Φ.Π.Α γίνεται 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος  σε ποσοστό 4%. 
Επίσης επιβάλλεται κράτηση α) σε ποσοστό 0,07% επί της συµβατικής αξίας (πλην 
Φ.Π.Α.) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, που παρακρατείται από 
την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωµή και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασµό της Αρχής και β) σε ποσοστό 0,02% επί της συµβατικής αξίας (πλην 
Φ.Π.Α.) υπέρ του Δηµοσίου, που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την 
κάθε πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων 
Συµβάσεων και Προµηθειών, εφόσον εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση του άρθρου 36 
του Ν 4412/16 

 



 
Άρθρο 7ο :Υποχρεώσεις Αναδόχου  

 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα προϊόντα εντός των 
εγκαταστάσεων του Κοινωνικού Παντοπωλείου  & του Κέντρου Κοινότητας του 
Δήμου συγκεκριμένα εκεί  που στεγάζονται (ταχ.Δ/νση : Λουδοβίκου Βαυαρίας 13 
,Μεσολόγγι ,Τ.Κ:30200  και Σταυροπούλου 31 )  όπως αυτά αναλύονται στη 
παρούσα μελέτη  με τουλάχιστον  (2) εργάτες ανά τμήμα, οι οποίοι θα συμβάλλουν 
και στην εκφόρτωση και τοποθέτηση εντός των χώρων τους , πάντα σε συνεννόηση 
με τον υπεύθυνο Προιστάμενο του Τμήματος   με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή 
αυτής. 
  

 ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μεταφέρει, να τα εκφορτώσει , να τα 
παραδώσει  με κατάλληλα οχήματα στα  Σημεία που έχει ορίσει η αρμόδια 
υπηρεσία  και να συμβάλει στην διανομή τους με τουλάχιστον (2)εργάτες . 
 

  Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τα παραπάνω με ιδία μέσα και προσωπικό δικό του, 
του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κτλ. θα βαρύνουν 
αποκλειστικά και μόνον αυτόν.  
 

 Οι φορτοεκφορτώσεις θα γίνονται από προσωπικό του προμηθευτή. 
 

 Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανικός εξοπλισμός 
αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες 
αυτού, η δε υπηρεσία δεν θα αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη. 

 

Άρθρο 8ο 
                                               Απαράβατοι Όροι 

 
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής των ειδών . 

 
 

Άρθρο 9ο 

Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας  
 

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών  θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει    ο 
Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου   και συγκεκριμένα  η Δομή του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  .Η προμήθεια θα  γίνεται 
τμηματικά και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες ύστερα από έγγραφη 
ειδοποίηση του  σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 
Ο  χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία της παραγγελίας. 
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 
προμηθευτή. 
 



 
. 
 

Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωµής 
Η αμοιβή του Οικονομικού Φορέα θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση 
στην υπηρεσία των ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας. Η καταβολή θα γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την 
πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.  
Τον Οικονομικό Φορέα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το 
χρόνο του διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των 
τυχόν επαναληπτικών καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των 
ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  
Η   ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει/ουν τη 
χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα 
προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προμήθειας.  
 

Άρθρο 11 : Παράδοση - Παραλαβή 
 

Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση - παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα έρχεται 

σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα/ουσα της σύμβασης, τα στοιχεία του οποίου θα 

γνωστοποιούνται στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία.  

 Η προμήθεια θα γίνεται σε δύο παραδόσεις με δελτία παραγγελίας του Δήμου 

προς τον προμηθευτή σύμφωνα με τις ανάγκες των Δομών. Η παραγγελία μπορεί να 

γίνεται μέσω εγγράφου, με  fax ή  σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια 

(επιβλέποντα της σύμβασης), και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία και 

ώρα που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί έως την 31-12-2021 . 

Άρθρο   12ο: Παραλαβή ειδών 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς 

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου 

Ι.Π.Μεσολογγίου.  Κατά την διαδικασία παραλαβής των επίπλων/υλικών, 

διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το 

επιθυμεί, ο προμηθευτής, ο δε ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με μακροσκοπική 

εξέταση του υπό προμήθεια είδους. 

Άρθρο 13ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη εκτέλεση εργασιών  



Εάν ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης δεν τηρηθεί για δύο (2) φορές σε δύο 

συνεχείς μήνες τότε ο Δήμος μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση. Εφόσον οι υπό 

εκτέλεση εργασίες συντήρησης και   επισκευής,   όπως   αυτές   έχουν   

προσδιοριστεί   από   το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης ,  δεν  πληρούν  τις  

απαραίτητες  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τα  οριζόμενα,  στην παρούσα  

συγγραφή  υποχρεώσεων,  χρονικά  πλαίσια,  με  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  

έχοντας  ως αποτέλεσμα  την  μη  τήρηση  των  ανωτέρω  και  την  πρόκληση  

περαιτέρω  προβλημάτων  στην λειτουργία  των  υπό  συντήρηση  μηχανημάτων  

αλλά  και  στην  λειτουργία  των  Υπηρεσιών,  όπως αυτό πιστοποιηθεί εγγράφως 

από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσία ή την Διοίκηση του Δήμου, τότε ο Δήμος 

μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση. 

 
Άρθρο 14ο:Επίλυση εργασιών  

 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης 
επιλύονται  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε διαφορά μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της 
σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα 
αρμόδια  δικαστήρια της έδρας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

 

 
 
 

Μεσολόγγι  10-09-2021                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10-09-2021 

     Η συντάξασα                                                     Η Προισταμένη Τμήματος Προμηθειών &  

                                                                                Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  

 

Καλτσούλα Ελένη                                                      Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:10-09-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 

 
ΜΕΛΕΤΗ:90/2021 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ » 

 

 
ΕΝΤΥΠO 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Μεσολόγγι:…………… 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ      
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

                                 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

                                       ΠΡΟΣ:Το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
 

                                                                          ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

(Επωνυμία εταιρείας …………………ΑΦΜ:…………………Δ.Ο.Υ:…………………………………………. 

ΔΝΣΗ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX………………… 

 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της υπ’ αριθμ. 90/2021  μελέτης `` ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΠΛΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ » 
`` , σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου», καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα 
προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 
αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας  με τις ακόλουθες τιμές επί των τιμών 
Προϋπολογισμού Μελέτης: 

 

                         ΤΜΗΜΑ 1:ΕΠΙΠΛΑ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  

1 Γραφείο   Τεμάχιο  2   

2 Συρταριέρα   -``- 2   

3 Καρέκλα 
γραφείου  

-``- 4   

4 Βιβλιοθήκη -
ντουλάπα  

-``- 2   

5 Βιβλιοθήκη -
ραφιέρα 

-``- 2   

6 Υποπόδιο 
γραφείου  

-``- 2   

7 Επιδαπεδιο 
ΣΤΑΝΤ εντύπων 

-``- 2   



8 Προστατευτικό 
Γκισέ Γραφείου 
plexiglass 

 3   

      

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

    ΦΠΑ 24%  

  
 

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

 

 

Σύνολο Προσφοράς σε ευρώ (αριθμητικά):………………………………………………………………  

Σύνολο Προσφοράς σε ευρώ (ολογράφως):………………………………………………………… 

 

                               ΤΜΗΜΑ 2:ΕΠΙΠΛΑ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ  

ΜΟΝΑΔΑ  
 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  

1 Γραφείο  
διαστάσεων 
120*70*74* 

Τεμάχιο  1   

2 Συρταριέρα   -``- 1   

3 Καρέκλα 
επισκέπτη  

-``-  
3 

  

4 Βιβλιοθήκη -
ντουλάπα  

-``- 1   

5 Γραφείο 
Βοηθητικό 
60*35*55 

-``-  
1 

  

6 Μεταλλικές 
περσίδες 
Διαστάσεων 
Υ2,04*Π1,0 

-``- 3   

    ΣΥΝΟΛΟ    

    ΦΠΑ 24%  

    ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

 

  Σύνολο Προσφοράς σε ευρώ (αριθμητικά):………………………………………………………………  

  Σύνολο Προσφοράς σε ευρώ (ολογράφως):………………………………………………………… 



 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  
………./……../2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

                                                                                      ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     

 


