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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
              

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ     

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ                         

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                      

   Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ )      Μαρούσι,  13-5-2019     
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21    Αριθμ.Πρωτ.:   9407 
Α.Φ.Μ.: 999655324, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου  
 
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικών Υποθέσεων 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ο. Κοκλιώτη, Σ. Καλατζής 

ΤΗΛ. : 210 – 2896777, 210 - 2896718 
FAX : 210 – 2821095 
e-mail : logistirio@aspete.gr  

stavrosk@aspete.gr 

   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων 
προσφορών για την προμήθεια καθισμάτων εργασίας, 

βιβλιοθηκών, τραπεζιού και υποποδίου για την κάλυψη των 
αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2019 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ημερομηνία:  28/05/2019     Ημέρα: Τρίτη  

Ώρα: 11:00  

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ» ) 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21  

 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV   39110000-6 

 39113700-4  

 39153000-9         

 39122200-5 

 

Κ.Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  7111Α 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε  ευρώ  

και τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ 

(9.935,34ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  90 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των 

προσφορών  

 

mailto:logistirio@aspete.gr
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης  

 

  

 
Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  αφού έλαβε υπ΄ όψη: 

 
1. Τον Ν.3027/28-06-02 ( ΦΕΚ 152/τ.Α΄ ) που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών 

και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την «Ίδρυση Ανώτατης 

Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ». 
2. Το Π.Δ. 101/13 ( ΦΕΚ Α’ 135/13 ) που αφορά σε «Κατάργηση, συγχώνευση, 

μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. )». 

3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ. Α’/13 ) που αφορά σε 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».  

4. Την αριθμ. 54591/Ζ1/01-04-2016 ( ΦΕΚ 191/τ.ΥΟΔΔ/11-04-2016 Υπουργική 
Απόφαση που αφορά την ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 

5. Το Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.».  

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α'145/5-8-16) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες". 

7. Το Π.Δ 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα» 

8. Τον Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/τ. Α’/26-03-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ( Α’ 161 ) και λοιπές 

ρυθμίσεις», άρθρο1 και άρθρο 3 όπως τροποποιεί το άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07.     

9. Τον Ν.4270/2014 ( ΦΕΚ 143/ τ. Α’ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας ( ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

10. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

11. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

12. Τον 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¨ 

13. Την υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” 

(Β/1781). 

14. Την αριθμ. 16/19-04-2019 (Θέμα: 1.2) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: 

6Τ6Π46Ψ8ΧΙ-ΠΛΨ  που αφορά στην έγκριση της σχετικής δαπάνης.  

15. Την αριθμ. πρωτ. ΟΥΔ/149/19-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 
6ΙΜΙ46Ψ8ΧΙ-4ΑΨ. 

   

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά μέχρι και την 

28/05/2019     Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11:00 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον 

διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.  

 
Περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και 

στον πίνακα ανακοινώσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι. 

 

Πληροφορίες σε σχέση με την διαδικασία και την πρόσκληση δίνονται από το 
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κα Κοκλιώτη  Όλγα στο τηλ.: 210 - 2896777, κατά τις 

εργάσιμες μέρες και από 09:00 έως 13:00. 

http://www.aspete.gr/
http://www.aspete.gr/
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 Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι 

ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της υποψήφιας εταιρείας σε ενιαίο 

σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:  

 

Προς την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  

«Προσφορά για την πρόσκληση αρ. πρωτ ………..» προμήθειας καθισμάτων εργασίας, 

βιβλιοθηκών, τραπεζιού και υποποδίου για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

στο Μαρούσι κατά το έτος 2019. 

 

Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα καθώς και την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από το 
Πρωτόκολλο» 

 

Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο στην παραπάνω 

διεύθυνση και να περιέλθει στο Γενικό Πρωτόκολλο του της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έως 

28/05/2019  Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11:00  π.μ. στο Μαρούσι, ή να παραδοθεί σε 

σφραγισμένο φάκελο απευθείας στην ίδια προθεσμία. 
Η Ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το Γενικό 

Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
 

 Πίνακας Συμμόρφωσης (Υπόδειγμα Α΄) Συμπληρωμένος πίνακας μαζί με 
τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν την απάντηση του υποψηφίου 

αναδόχου αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Κάθε σελίδα του πίνακα 

συμμόρφωσης πρέπει να φέρει μονογραφή 

 Πίνακας  Οικονομικής Προσφοράς (Υπόδειγμα Β΄) 

 Υπεύθυνη Δήλωση (Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, πρέπει να φέρει δε 

ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφοράς) 
 

Τόσο ο πίνακας συμμόρφωσης όσο και ο πίνακας  οικονομικής προσφοράς και 

η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου 

εκπροσώπου. 

 Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ’  της παρούσας πρόσκλησης, η 

οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η 

εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος 

ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 

χρόνο κατά τρεις ( 3 ) μήνες. 

 
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 

28/05/2019   Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11:00  από αρμόδια επιτροπή, στην αίθουσα 

Τηλεδιάσκεψης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Κεντρικό Κτίριο) στο Μαρούσι, Σταθμός ΗΣΑΠ 

«ΕΙΡΗΝΗ», Τ.Κ.: 141 21, Ηράκλειο Αττικής ή εναλλακτικά σε όποιο σημείο 

υποδειχθεί από την αρμόδια επιτροπή. 
  

 Εάν στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπάρξουν ισότιμες προσφορές, ο 

ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπή Αξιολόγησης και 

παρουσία αυτών που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

 Προσφορές που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την ανάδειξη του μειοδότη, η 

επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο εγκρίνεται από την Δ.Ε. της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων αποστέλλει με FAX ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο όπου δεν είναι εφικτή η αποστολή μέσω FAX το εγκεκριμένο πρακτικό 

στους συμμετέχοντες στην διαδικασία. 



 4 

 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από τον Φ.Π.Α. 

 

Κρατήσεις – Φόροι 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι νόμιμες κρατήσεις είναι οι εξής: 

 0,07% υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με την §7 του 
άρθρου 375, Ν.4412 (Αντικατάσταση του άρθρου 4 § Ν.4013/2011 και το 

άρθρο 44 του Ν.4605/19. 

 3% χαρτόσημο επί της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του Ν. 4013/2011. 

 20% Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4013/2011. 

 0,06% υπέρ της Eνιαίας Aρχής Eξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών βάση της 
ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017). 

 3% χαρτόσημο επί της Α.Ε.Π.Π., βάση της ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-
2017). 

 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του χαρτοσήμου, βάση της ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 
969/Β/22-03-2017), Άρθρο 350 του Ν. 4412. 

 Φόρος προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών όπως προκύπτει από τις 
ισχύουσες διατάξεις  

 

Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται αφού αφαιρεθούν οι λοιπές κρατήσεις. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν.   

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος 

Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.  

 

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι 

είναι υποχρεωμένοι, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσουν και να 
υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους τον ΠΙΝΑΚΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄  ) 

 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα 

αναφέρονται στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά την 

έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε 
επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

 Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς 

τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή που κρίνεται πλέον συμφέρουσα για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
 Προσφορά που δε δίδει την τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με 

ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος 

της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσης τους 

για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
 Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και 

 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. 
 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

  

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα ( 90 ) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
των προσφορών.  

 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο ανωτέρω υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις:   

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα 

από σχετικό αίτημα του προμηθευτή 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 στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 

υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται 

οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 

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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο προμηθευτής 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. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Παραλαβή υλικών 

 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος και συντάσσεται από την επιτροπή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 

απόρριψης. 

Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλάβει το υλικό με 

παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό 

από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το 
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ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον 
κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 

ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή 

χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από 
την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 

παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

 

 
 

 

Τόπος – Χρόνος παράδοσης των υλικών 

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει ολικά. Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει στις 

εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία  της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   

 

Κυρώσεις - Απόρριψη συμβατικών υλικών - Ποινικές Ρήτρες-Κήρυξη 

οικονομικού φορέα έκπτωτου 

 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 

άρθρο 209 του ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 

ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση 

αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 

αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής 

παραλαβής της νέας ποσότητας 
 

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου- Ανωτέρα βία 

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
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αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) εφόσον 
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε 

φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν. 4412/2016. 

 

 Στον ανάδοχο, μετά την απόφαση ανάθεσης της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
αποστέλλεται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων σχετική έγγραφη ειδική 

πρόσκληση, με απόδειξη, με την οποία καλείται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

 

 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο εστάλη η ανακοίνωση δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις, με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Ανατομικό 

τροχήλατο κάθισμα 

εργασίας με μπράτσα 

(αντοχή σε βάρος 

τουλάχιστον  120 

κιλά) 
 

 

(ΤΕΜΑΧΙΑ 45) 

ΓΕΝΙΚΑ  

Το κάθισμα να είναι κατάλληλο για βάρος τουλάχιστον 120 κιλά. Να είναι 
άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά μέρη του. 

Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, 

τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Το κάθισμα να είναι ανατομικό, 

περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά πλήρη κύκλο. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ  

Το κάθισμα να αποτελείται από τη βάση με τους τροχούς, την έδρα, την πλάτη 

και τα μπράτσα, και να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας, 

μηχανισμό ανάκλισης της πλάτης και μηχανισμό καθ’ ύψος μετακίνησης των 

βραχιόνων. 

 
ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ 

Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm τουλάχιστον 

από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Οι τροχοί να είναι μεγάλης αντοχής (βαρέως 

τύπου) από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο). 

 
ΕΔΡΑ 

Η έδρα να είναι καλυμμένη με μαξιλάρι από μορφοποιημένη αφρώδη 

πολυουρεθάνη και επενδυμένη με ύφασμα άριστης ποιότητας και υψηλής 

αντοχής, πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά και την τριβή, χρώματος γκρι-

ανθρακί. Το χρώμα θα επιλεγεί από την υπηρεσία από το χρωματολόγιο του 

αναδόχου. 
Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας:  

πλάτος τουλάχιστον 450 mm, βάθος τουλάχιστον 510 mm. 

 

ΠΛΑΤΗ 

Η πλάτη να είναι επενδυμένη με δίχτυ άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής 

τοποθετημένο επί ανατομικού σκελετού. Το χρώμα θα επιλεγεί από την 
υπηρεσία από το δειγματολόγιο του αναδόχου.  

Η πλάτη να διαθέτει ενσωματωμένο πλαίσιο στήριξης της οσφυϊκής περιοχής 

που να ρυθμίζεται καθ’ ύψος κατά 50mm τουλάχιστον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης:  

ύψος τουλάχιστον 580 mm, πλάτος τουλάχιστον 475 mm. 
  

ΜΠΡΑΤΣΑ 

Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι μεταλλικά ή κατασκευασμένα από 

θερμοπλαστικό πολυαμίδιο με επιφάνεια επαφής από χυτή πολυουρεθάνη 

μεσαίας σκληρότητας. Τα μπράτσα να έχουν δυνατότητα καθ’ ύψος ρύθμισης 

εύρους 70 mm τουλάχιστον.  
 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

Το κάθισμα να διαθέτει:  

(1) Μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας με έμβολο αερίου και με 

εύρος ρύθμισης 100mm τουλάχιστον. 
(2) Μηχανισμό αυτόματης ανάκλισης της πλάτης (synchro). Η σκληρότητα 

συγχρονισμένης ανάκλισης έδρας-πλάτης να ρυθμίζεται ανάλογα με το 

βάρος του χρήστη και να διαθέτει σύστημα anti-shock (anti-panic). 

(3) Μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της πλάτης 

(4) Μηχανισμό καθ’ ύψος ρύθμισης των μπράτσων. 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών  

για όλα τα μέρη του. 
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2 

Ανατομικό 
τροχήλατο κάθισμα 

εργασίας με μπράτσα 

βαρέως τύπου 

(αντοχή σε βάρος 

160 κιλά) 

 
 

(ΤΕΜΑΧΙΑ 2) 

ΓΕΝΙΚΑ  

Το κάθισμα να είναι ειδικά κατασκευασμένο ώστε να καλύπτει μεγαλόσωμους 
χρήστες (αντοχή σε βάρος 160 κιλά). Να είναι άριστης κατασκευής με άψογα 

φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις 

απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και τις 

αντοχές των υλικών. Το κάθισμα να είναι ανατομικό, περιστροφικό με 

δυνατότητα περιστροφής κατά πλήρη κύκλο. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ  

Το κάθισμα να αποτελείται από τη βάση με τους τροχούς, την έδρα, την πλάτη 

και τα μπράτσα, και να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας, 

μηχανισμό ανάκλισης της πλάτης και μηχανισμό μετακίνησης των βραχιόνων 

καθ’ ύψος και κατά πλάτος. 
 

ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ 

Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 650 mm τουλάχιστον 

από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο μεγάλης αντοχής. Οι τροχοί να είναι μεγάλης 

αντοχής (βαρέως τύπου), δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό 
(πολυαμίδιο). 

 

ΕΔΡΑ 

Η έδρα να είναι φαρδιά και υψηλής αντοχής. Να είναι καλυμμένη με μαξιλάρι 

από μορφοποιημένη αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, επενδυμένη 

με ύφασμα άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής, πυκνής ύφανσης, 
ανθεκτικό σε φωτιά και την τριβή. Το χρώμα θα επιλεγεί από την υπηρεσία από 

το χρωματολόγιο του αναδόχου. 

Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος 520 mm, βάθος 490 mm. 

 

ΠΛΑΤΗ 

Η πλάτη να είναι καλυμμένη με μαξιλάρι από μορφοποιημένη αφρώδη 
πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, επενδυμένη με ύφασμα άριστης ποιότητας 

και υψηλής αντοχής, πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά και την τριβή ιδίου 

χρώματος με την έδρα.  

Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης: ύψος 680 mm, πλάτος 520 mm. 

  
ΜΠΡΑΤΣΑ 

Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι μεταλλικά ή από θερμοπλαστικό 

πολυαμίδιο, με επιφάνεια επαφής από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας 

σκληρότητας. Τα μπράτσα να έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος και κατά 

πλάτος. 

 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

Το κάθισμα να διαθέτει:  

(1) Μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας με έμβολο αερίου και με 

εύρος ρύθμισης 100mm τουλάχιστον. 

(2) Μηχανισμό αυτόματης ανάκλισης της πλάτης (synchro). Η σκληρότητα 
συγχρονισμένης ανάκλισης έδρας-πλάτης να ρυθμίζεται ανάλογα με το 

βάρος του χρήστη και να διαθέτει σύστημα anti-shock (anti-panic). 

(3) Μηχανισμό ρύθμισης των μπράτσων καθ’ ύψος και κατά πλάτος 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση 5 ετών  
για όλα τα μέρη του. 
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Υποπόδιο 

 

(ΤΕΜΑΧΙΟ 1) 

 

Υποπόδιο γραφείου που να αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και πλαστική 
αντιολισθητική επιφάνεια στήριξης των πελμάτων με δυνατότητα ρύθμισης της 

κλίσης της. Ο σκελετός να είναι ανθεκτικός σε καταπονήσεις και να διαθέτει 

αντιολισθητικά πέλματα στα σημεία επαφής του με το δάπεδο.  

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Το υποπόδιο να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους  

για όλα τα μέρη του 

 

4 

Τραπέζι συνεργασίας 

 

 

(ΤΕΜΑΧΙΟ 1) 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τραπέζι συνεργασίας με μεταλλική βάση συνολικών διαστάσεων Υ76cm x 

Π80cm x B55cm. Το τραπέζι να είναι άριστης κατασκευής με άψογα 
φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις 

απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και τις 

αντοχές των υλικών.  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ  
Το τραπέζι συνεργασίας να αποτελείται από την μεταλλική βάση  

και την επιφάνεια εργασίας. 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Η βάση του τραπεζιού να αποτελείται από ένα κεντρικό πόδι με τετράκτινη 

βάση κάθε ακτίνα της οποίας να καταλήγει σε πέλματα - ρεγουλατόρους, που 
προσαρμόζουν τον πάγκο σταθερά σε τυχόν υπάρχουσες ανωμαλίες του 

δαπέδου. Στο πάνω μέρος της, η βάση να καταλήγει σε μεταλλική επιφάνεια ή 

χιαστί τραβέρσες, πάνω στις οποίες να βιδώνεται η επιφάνεια εργασίας. Το ύψος 

της βάσης να είναι τέτοιο ώστε το συνολικό ύψος του τραπεζιού να είναι 76 cm. 

Η βάση θα είναι βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα που θα επιλεγεί 
από την υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. 

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιφάνεια εργασίας διαστάσεων 55 x 80 cm να είναι κατασκευασμένη από 

ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας πάχους 20mm, με αμφίπλευρη επίστρωση 

μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 1,2mm σε χρώμα ή απομίμηση ξύλου που θα 
επιλεγεί από την υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Οι επιμήκεις 

πλευρές να έχουν κουρμπαρισμένες ακμές, ενώ στα εμφανή μέρα (σόκορα) των 

μικρών πλευρών να θερμοσυγκολληθεί ταινία από ειδικό PVC πάχους 3mm, 

συναφούς με την επιφάνεια χρώματος, με τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί η 

απόλυτη συνοχή της με την μοριοσανίδα. Η σύνδεση της επιφάνειας εργασίας 
µε το μεταλλικό σκελετό να γίνει με κατάλληλες βίδες. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Το τραπέζι να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 4 ετών  

για όλα τα μέρη του 
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5 

Βιβλιοθήκη 

μελαμίνης κλειστή 

 
 

(ΤΕΜΑΧΙΟ  1) 

ΓΕΝΙΚΑ 

Βιβλιοθήκη μελαμίνης κλειστή, ανθεκτική, άριστης κατασκευής με άψογα 
φινιρίσματα, διαστάσεων Π 40cm x B 40cm x Y 200 cm. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι  Π 40cm x B 40cm x Y 200 

cm και να αποτελείται από το κάσωμα, τα κινητά ράφια και την πόρτα. 
 

ΚΑΣΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Το κασώμα της βιβλιοθήκης να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα MDF 

πάχους 18mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα 

υπόλευκο ή αντίστοιχο που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο 

του αναδόχου με καπάκια σε χρώμα δρυός ή αντίστοιχο. Τα πλαϊνά του 
κασώματος να φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή εγκοπές ώστε να είναι δυνατή η 

ρύθμιση του ύψους των ραφιών εσωτερικά. Στο κάτω μέρος του να έχουν 4 

πέλματα/ρεγουλατόρους, που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή 

οριζοντίωση του επίπλου 

 
ΡΑΦΙΑ 

Η βιβλιοθήκη να φέρει τέσσερα (4) ράφια από μοριοσανίδα MDF πάχους 

18mm τουλάχιστον, τα οποία να στερεώνονται στα πλαϊνά τοιχώματα του 

σώματος με δυνατότητα επιλογής του ύψους των κινητών ραφιών. 

 

ΠΟΡΤΕΣ 
Η βιβλιοθήκη να φέρει σε όλο το ύψος της ανοιγόμενη πόρτα από μοριοσανίδα 

MDF πάχους 18mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε 

χρώμα δρυός ή αντίστοιχο που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το 

χρωματολόγιο του αναδόχου. Η πόρτα να φέρει πλαστικό χερούλι λευκό και 

κλειδαριά και να προσαρμόζεται στο σώμα του ερμαρίου με κατάλληλους 

στιβαρούς μεντεσέδες. 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Η βιβλιοθήκη να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών  

για όλα τα μέρη της 

 



 12 

6 

Βιβλιοθήκη 
μελαμίνης 

ημίκλειστη 

 

(ΤΕΜΑΧΙΑ 2) 

ΓΕΝΙΚΑ 

Βιβλιοθήκη μελαμίνης ημίκλειστη, ανθεκτική, άριστης κατασκευής με άψογα 
φινιρίσματα, διαστάσεων Π 80cm x B 40cm x Y 200 cm. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι  Π 40cm x B 40cm x Y 200 

cm 
και να αποτελείται από το κάσωμα, τα ράφια και τις πόρτες. 

Συγκεκριμένα, το κάτω μέρος της βιβλιοθήκης και έως ύψος 83 cm από το 

δάπεδο να είναι κλειστή με διπλές πόρτες, ενώ το πάνω μέρος της ανοιχτό με 

ράφια  

 

ΚΑΣΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
Το κασώμα της βιβλιοθήκης να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα MDF 

πάχους 18mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα 

κερασιάς ή αντίστοιχο που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο 

του αναδόχου. Τα πλαϊνά του κασώματος να φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή 

εγκοπές ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση του ύψους των ραφιών εσωτερικά. Στο 
κάτω μέρος του να έχουν 4 πέλματα/ρεγουλατόρους, που θα εξασφαλίζουν 

σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου 

 

ΡΑΦΙΑ 

Η βιβλιοθήκη να φέρει τρία (3) κινητά ράφια και ένα (1) σταθερό επίσης από 

μοριοσανίδα MDF πάχους 18mm τουλάχιστον στο χρώμα του κασώματος, τα 
οποία να στερεώνονται στα πλαϊνά τοιχώματα του σώματος με δυνατότητα 

επιλογής του ύψους των κινητών ραφιών. 

 

ΠΟΡΤΕΣ 

Η βιβλιοθήκη στο κάτω μέρος της και σε ύψος 83cm από το δάπεδο να φέρει 

δύο φύλλα ανοιγόμενες πόρτες από μοριοσανίδα MDF πάχους 18mm 
τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα εκρού ή 

αντίστοιχο που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. Οι διαστάσεις της κάθε πόρτας 

να είναι ~ Υ76 x Π38 cm και να φέρουν πλαστικά χερούλια σε ασημί χρώμα. 

Οι πόρτες να προσαρμόζονται στο κάσωμα του ερμαρίου με κατάλληλους 

στιβαρούς μεντεσέδες. 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Η βιβλιοθήκη να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών  

για όλα τα μέρη της 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στην περίπτωση που απαιτείται συναρμολόγηση του επίπλου, αυτή θα 

πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή ώστε το έπιπλο να παραδοθεί στην Υπηρεσία 

έτοιμο προς χρήση, και η τιμή της συναρμολόγησης θα περιλαμβάνεται στην τιμή 

προσφοράς. 
Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής  

 

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής με βάση τα 

νόμιμα δικαιολογητικά. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι:  

1. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής το οποίο συντάσσεται από 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής της Αρχής.  
2. Τιμολόγιο του προμηθευτή, στο οποίο αναγράφεται ο Αρ. Πρωτ. της σύμβασης  

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας  

4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 
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 Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 

Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

 

 

 

      Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

        της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
 

 
                     Ιωάννης Σαριδάκης  
                  Καθηγητής 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Συνημμένα: Τέσσερα (4) 

 

 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 Υπόδειγμα Πίνακα συμμόρφωσης 

 Υπόδειγμα Eγγυητικής Καλής Εκτέλεσης 

 Σχέδιο σύμβασης 

 Υ.Δ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη στήλη «Απάντηση» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η 

λέξη «Ναι». η οποία υποδηλώνει τη συμφωνία του προσφερόμενου είδους με τις 
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η 

προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται. 

 

 

1. Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα 

εργασίας με μπράτσα 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(αν κρίνεται 
απαραίτητο) 

1.1 Το κάθισμα είναι κατάλληλο 

για βάρος τουλάχιστον 120 

κιλά 

ΝΑΙ   

1.2 Το κάθισμα είναι ανατομικό, 

περιστροφικό με δυνατότητα 

περιστροφής κατά πλήρη 

κύκλο 

ΝΑΙ   

1.3 Το κάθισμα αποτελείται από τη 
βάση με τους τροχούς, την 

έδρα, την πλάτη και τα 

μπράτσα, και να διαθέτει 

μηχανισμό ρύθμισης του 

ύψους της έδρας, μηχανισμό 
ανάκλισης της πλάτης και 

μηχανισμό καθ’ ύψος 

μετακίνησης των βραχιόνων 

ΝΑΙ   

1.4 Η βάση του καθίσματος είναι 

πεντακτινωτή διαμέτρου 660 

mm τουλάχιστον από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. 
Οι τροχοί   είναι μεγάλης 

αντοχής (βαρέως τύπου) από 

ενισχυμένο θερμοπλαστικό 

υλικό (πολυαμίδιο 

ΝΑΙ   

1.5 Η έδρα είναι καλυμμένη με 

μαξιλάρι από μορφοποιημένη 
αφρώδη πολυουρεθάνη και 

επενδυμένη με ύφασμα 

άριστης ποιότητας και υψηλής 

αντοχής, πυκνής ύφανσης, 

ανθεκτικό σε φωτιά και την 

τριβή, χρώματος γκρι-ανθρακί. 
Το χρώμα θα επιλεγεί από την 

υπηρεσία από το 

χρωματολόγιο του αναδόχου. 

Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας:  

πλάτος τουλάχιστον 450 mm, 
βάθος τουλάχιστον 510 mm. 

ΝΑΙ   

1.6 Η πλάτη είναι επενδυμένη με 

δίχτυ άριστης ποιότητας και 

υψηλής αντοχής τοποθετημένο 

επί ανατομικού σκελετού. Το 

ΝΑΙ   
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χρώμα θα επιλεγεί από την 

υπηρεσία από το 
δειγματολόγιο του αναδόχου.  

Η πλάτη διαθέτει 

ενσωματωμένο πλαίσιο 

στήριξης της οσφυϊκής 

περιοχής που να ρυθμίζεται 
καθ’ ύψος κατά 50mm 

τουλάχιστον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 

πλάτης:  

ύψος τουλάχιστον 580 mm, 

πλάτος τουλάχιστον 475 mm. 
 

1.7 Τα μπράτσα του καθίσματος 

είναι μεταλλικά ή 

κατασκευασμένα από 

θερμοπλαστικό πολυαμίδιο με 

επιφάνεια επαφής από χυτή 
πολυουρεθάνη μεσαίας 

σκληρότητας. Τα μπράτσα   

έχουν δυνατότητα καθ’ ύψος 

ρύθμισης εύρους 70 mm 

τουλάχιστον.  

 

ΝΑΙ   

1.8 Το κάθισμα διαθέτει:  
Μηχανισμό ρύθμισης του 

ύψους της έδρας με έμβολο 

αερίου και με εύρος ρύθμισης 

100mm τουλάχιστον. 

Μηχανισμό αυτόματης 
ανάκλισης της πλάτης 

(synchro). Η σκληρότητα 

συγχρονισμένης ανάκλισης 

έδρας-πλάτης ρυθμίζεται 

ανάλογα με το βάρος του 

χρήστη και διαθέτει σύστημα 
anti-shock (anti-panic). 

Μηχανισμό ρύθμισης του 

ύψους της πλάτης 

Μηχανισμό καθ’ ύψος 

ρύθμισης των μπράτσων. 
 

ΝΑΙ   

1.9 Το κάθισμα συνοδεύεται από 

εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών  
για όλα τα μέρη του. 

 

ΝΑΙ   

2. Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα 

εργασίας με μπράτσα βαρέως 

τύπου (αντοχή σε βάρος 160 

κιλά) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(αν κρίνεται 

απαραίτητο) 

 Το κάθισμα είναι ειδικά 

κατασκευασμένο ώστε να 

καλύπτει μεγαλόσωμους 
χρήστες (αντοχή σε βάρος 160 

κιλά). Ικανοποιεί πλήρως τις 

απαιτήσεις της εργονομίας 

όσον αφορά τη σχεδίαση, τη 

λειτουργικότητα και τις 
αντοχές των υλικών. Το 

ΝΑΙ   
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κάθισμα είναι ανατομικό, 

περιστροφικό με δυνατότητα 
περιστροφής κατά πλήρη 

κύκλο. 

 

2.1 Το κάθισμα αποτελείται από τη 

βάση με τους τροχούς, την 

έδρα, την πλάτη και τα 
μπράτσα, και διαθέτει 

μηχανισμό ρύθμισης του 

ύψους της έδρας, μηχανισμό 

ανάκλισης της πλάτης και 

μηχανισμό μετακίνησης των 

βραχιόνων καθ’ ύψος και κατά 
πλάτος. 

 

ΝΑΙ   

2.2 Η βάση του καθίσματος είναι 

πεντακτινωτή διαμέτρου 650 

mm τουλάχιστον από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο 
μεγάλης αντοχής. Οι τροχοί 

είναι μεγάλης αντοχής (βαρέως 

τύπου), δίδυμοι από 

ενισχυμένο θερμοπλαστικό 

υλικό (πολυαμίδιο). 

 

ΝΑΙ   

2.3 Η έδρα είναι φαρδιά και 
υψηλής αντοχής. Είναι 

καλυμμένη με μαξιλάρι από 

μορφοποιημένη αφρώδη 

πολυουρεθάνη υψηλής 

πυκνότητας, επενδυμένη με 
ύφασμα άριστης ποιότητας και 

υψηλής αντοχής, πυκνής 

ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά 

και την τριβή. Το χρώμα θα 

επιλεγεί από την υπηρεσία από 

το χρωματολόγιο του 
αναδόχου. 

Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: 

πλάτος 520 mm, βάθος 490 

mm. 

 

ΝΑΙ   

2.4 Η πλάτη είναι καλυμμένη με 
μαξιλάρι από μορφοποιημένη 

αφρώδη πολυουρεθάνη 

υψηλής πυκνότητας, 

επενδυμένη με ύφασμα 

άριστης ποιότητας και υψηλής 

αντοχής, πυκνής ύφανσης, 
ανθεκτικό σε φωτιά και την 

τριβή ιδίου χρώματος με την 

έδρα. 

ΝΑΙ   

2.5 Τα μπράτσα του καθίσματος 

είναι μεταλλικά ή από 

θερμοπλαστικό πολυαμίδιο, με 
επιφάνεια επαφής από χυτή 

πολυουρεθάνη μεσαίας 

σκληρότητας. Τα μπράτσα 

έχουν δυνατότητα ρύθμισης 

καθ’ ύψος και κατά πλάτος. 

ΝΑΙ   
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2.6 Το κάθισμα διαθέτει:  

(1) Μηχανισμό ρύθμισης 
του ύψους της έδρας με 

έμβολο αερίου και με 

εύρος ρύθμισης 100mm 

τουλάχιστον. 

(2) Μηχανισμό αυτόματης 
ανάκλισης της πλάτης 

(synchro). Η 

σκληρότητα 

συγχρονισμένης 

ανάκλισης έδρας-

πλάτης να ρυθμίζεται 
ανάλογα με το βάρος 

του χρήστη και να 

διαθέτει σύστημα anti-

shock (anti-panic). 

(3) Μηχανισμό ρύθμισης 
των μπράτσων καθ’ 

ύψος και κατά πλάτος 

 

 

ΝΑΙ   

2.7 Το κάθισμα συνοδεύεται από 

εγγύηση 5 ετών για όλα τα 

μέρη του. 

ΝΑΙ   

3. Υποπόδιο ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(αν κρίνεται 

απαραίτητο) 

3.1 Υποπόδιο γραφείου που 

αποτελείται από μεταλλικό 

σκελετό και πλαστική 

αντιολισθητική επιφάνεια 
στήριξης των πελμάτων με 

δυνατότητα ρύθμισης της 

κλίσης της. Ο σκελετός είναι 

ανθεκτικός σε καταπονήσεις 

και διαθέτει αντιολισθητικά 

πέλματα στα σημεία επαφής 
του με το δάπεδο.  

 

ΝΑΙ   

3.2 Το υποπόδιο συνοδεύεται από 

εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους  

για όλα τα μέρη του 

ΝΑΙ   

4. Τραπέζι συνεργασίας 

 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(αν κρίνεται 
απαραίτητο) 

4.1 Τραπέζι συνεργασίας με 

μεταλλική βάση συνολικών 

διαστάσεων Υ76cm x Π80cm x 

B55cm. Ικανοποιεί πλήρως τις 

απαιτήσεις της εργονομίας 

όσον αφορά τη σχεδίαση, τη 
λειτουργικότητα και τις 

αντοχές των υλικών. 

Το τραπέζι συνεργασίας 

αποτελείται από την μεταλλική 

βάση και την επιφάνεια 
εργασίας 

ΝΑΙ   

4.2 Η βάση του τραπεζιού 

αποτελείται από ένα κεντρικό 

ΝΑΙ   
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πόδι με τετράκτινη βάση κάθε 

ακτίνα της οποίας να 
καταλήγει σε πέλματα - 

ρεγουλατόρους, που 

προσαρμόζουν τον πάγκο 

σταθερά σε τυχόν υπάρχουσες 

ανωμαλίες του δαπέδου. Στο 
πάνω μέρος της, η βάση 

καταλήγει σε μεταλλική 

επιφάνεια ή χιαστί τραβέρσες, 

πάνω στις οποίες βιδώνεται η 

επιφάνεια εργασίας. Το ύψος 

της βάσης είναι τέτοιο ώστε το 
συνολικό ύψος του τραπεζιού 

να είναι 76 cm. 

Η βάση θα είναι βαμμένη με 

ηλεκτροστατική βαφή σε 

χρώμα που θα επιλεγεί από 
την υπηρεσία από το 

χρωματολόγιο του αναδόχου 

4.3 Η επιφάνεια εργασίας 

διαστάσεων 55 x 80 cm είναι 

κατασκευασμένη από ενιαίο 

φύλλο μοριοσανίδας πάχους 

20mm, με αμφίπλευρη 
επίστρωση μελαμίνης πάχους 

τουλάχιστον 1,2mm σε χρώμα 

ή απομίμηση ξύλου που θα 

επιλεγεί από την υπηρεσία από 

το χρωματολόγιο του 
αναδόχου. Οι επιμήκεις 

πλευρές έχουν 

κουρμπαρισμένες ακμές, ενώ 

στα εμφανή μέρα (σόκορα) των 

μικρών πλευρών να 

θερμοσυγκολληθεί ταινία από 
ειδικό PVC πάχους 3mm, 

συναφούς με την επιφάνεια 

χρώματος, με τρόπο ώστε να 

εξασφαλισθεί η απόλυτη 

συνοχή της με την 
μοριοσανίδα. Η σύνδεση της 

επιφάνειας εργασίας µε το 

μεταλλικό σκελετό γίνεται με 

κατάλληλες βίδες. 

 

ΝΑΙ   

4.4 Το τραπέζι συνοδεύεται από 

εγγύηση τουλάχιστον 4 ετών  
για όλα τα μέρη του 

 

ΝΑΙ   

5. Βιβλιοθήκη μελαμίνης κλειστή 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(αν κρίνεται 

απαραίτητο) 

5.1 Βιβλιοθήκη μελαμίνης κλειστή, 

ανθεκτική, άριστης 
κατασκευής με άψογα 

φινιρίσματα, διαστάσεων Π 

40cm x B 40cm x Y 200 cm.  

που αποτελείται από το 

κάσωμα, τα κινητά ράφια και 

την πόρτα. 

ΝΑΙ   
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5.2 Το κάσωμα της βιβλιοθήκης 

είναι κατασκευασμένο από 
μοριοσανίδα MDF πάχους 

18mm τουλάχιστον με 

αμφίπλευρη επίστρωση 

μελαμίνης σε χρώμα υπόλευκο 

ή αντίστοιχο που θα επιλεγεί 
από την Υπηρεσία από το 

χρωματολόγιο του αναδόχου 

με καπάκια σε χρώμα δρυός ή 

αντίστοιχο. Τα πλαϊνά του 

κασώματος φέρουν κατάλληλη 

διάτρηση ή εγκοπές ώστε να 
είναι δυνατή η ρύθμιση του 

ύψους των ραφιών εσωτερικά. 

Στο κάτω μέρος του έχουν 4 

πέλματα/ρεγουλατόρους, που 

θα εξασφαλίζουν σταθερότητα 
και σωστή οριζοντίωση του 

επίπλου 

 

ΝΑΙ   

5.3 Η βιβλιοθήκη φέρει τέσσερα 

(4) ράφια από μοριοσανίδα 

MDF πάχους 18mm 

τουλάχιστον, τα οποία 
στερεώνονται στα πλαϊνά 

τοιχώματα του σώματος με 

δυνατότητα επιλογής του 

ύψους των κινητών ραφιών. 

 

ΝΑΙ   

5.4 Η βιβλιοθήκη φέρει σε όλο το 
ύψος της ανοιγόμενη πόρτα 

από μοριοσανίδα MDF πάχους 

18mm τουλάχιστον με 

αμφίπλευρη επίστρωση 

μελαμίνης σε χρώμα δρυός ή 

αντίστοιχο που θα επιλεγεί 
από την Υπηρεσία από το 

χρωματολόγιο του αναδόχου. Η 

πόρτα φέρει πλαστικό χερούλι 

λευκό και κλειδαριά και 

προσαρμόζεται στο σώμα του 
ερμαρίου με κατάλληλους 

στιβαρούς μεντεσέδες 

ΝΑΙ   

5.5 Η βιβλιοθήκη συνοδεύεται από 

εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών  

για όλα τα μέρη της 

 

ΝΑΙ   

6. Βιβλιοθήκη μελαμίνης 

ημίκλειστη 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(αν κρίνεται 
απαραίτητο) 

6.1 Βιβλιοθήκη μελαμίνης 

ημίκλειστη, ανθεκτική με 

εξωτερικές διαστάσεις  Π 

40cm x B 40cm x Y 200 cm 

Αποτελούμενη  από το κάσωμα, 
τα ράφια και τις πόρτες. 

Συγκεκριμένα, το κάτω μέρος 

της βιβλιοθήκης και έως ύψος 

83 cm από το δάπεδο είναι 

ΝΑΙ   
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κλειστή με διπλές πόρτες, ενώ 

το πάνω μέρος της ανοιχτό με 
ράφια  

 

 

6.2 Το κάσωμα της βιβλιοθήκης 

είναι κατασκευασμένο από 

μοριοσανίδα MDF πάχους 
18mm τουλάχιστον με 

αμφίπλευρη επίστρωση 

μελαμίνης σε χρώμα κερασιάς 

ή αντίστοιχο που θα επιλεγεί 

από την Υπηρεσία από το 

χρωματολόγιο του αναδόχου. 
Τα πλαϊνά του κασώματος 

φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή 

εγκοπές ώστε να είναι δυνατή 

η ρύθμιση του ύψους των 

ραφιών εσωτερικά. Στο κάτω 
μέρος του έχουν 4 

πέλματα/ρεγουλατόρους, που 

θα εξασφαλίζουν σταθερότητα 

και σωστή οριζοντίωση του 

επίπλου 

 

ΝΑΙ   

6.3 Η βιβλιοθήκη φέρει τρία (3) 
κινητά ράφια και ένα (1) 

σταθερό επίσης από 

μοριοσανίδα MDF πάχους 

18mm τουλάχιστον στο χρώμα 

του κασώματος, τα οποία 
στερεώνονται στα πλαϊνά 

τοιχώματα του σώματος με 

δυνατότητα επιλογής του 

ύψους των κινητών ραφιών. 

 

ΝΑΙ   

6.4. Η βιβλιοθήκη στο κάτω μέρος 

της και σε ύψος 83cm από το 
δάπεδο φέρει δύο φύλλα 

ανοιγόμενες πόρτες από 

μοριοσανίδα MDF πάχους 

18mm τουλάχιστον με 

αμφίπλευρη επίστρωση 
μελαμίνης σε χρώμα εκρού ή 

αντίστοιχο που θα επιλεγεί 

από την Υπηρεσία. Οι 

διαστάσεις της κάθε πόρτας να 

είναι ~ Υ76 x Π38 cm και 

φέρουν πλαστικά χερούλια σε 
ασημί χρώμα. Οι πόρτες να 

προσαρμόζονται στο κάσωμα 

του ερμαρίου με κατάλληλους 

στιβαρούς μεντεσέδες. 

 

ΝΑΙ   

6.5 Η βιβλιοθήκη συνοδεύεται από 
εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών  

για όλα τα μέρη της 

 

ΝΑΙ   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄ 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Οι τιμές της παρούσης προσφοράς αφορούν στην προμήθεια καθισμάτων 

εργασίας, βιβλιοθηκών, τραπεζιού και υποποδίου για την κάλυψη των 

αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2019, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή. Προθεσμία περαιώσεως: 60 ημέρες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. 

 

 

 
Παρατηρήσεις:  

1. Η προσφορά ισχύει για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 

2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν 

τον ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α. 

 

 
 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ

ΟΤΗ

ΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝ

ΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

-ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ- 

ΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΜΠΡΑΤΣΑ 

 

45 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

     

 

2 ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΜΠΡΑΤΣΑ 

ΒΑΡΕΩΣ 

ΤΥΠΟΥ 

 

2 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 

3 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 

ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΗ  

40x80x200 

 

2 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

 

4 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 

ΚΛΕΙΣΤΗ  

40x40x200 

 
1 

 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

  

 

5 ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ   
 

6 ΥΠΟΠΟΔΙΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ             

   
 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ΄ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ € 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ .............................................................. 

 

Ημερομηνία έκδοσης ......................... 

 
Προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ )  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ ................................ για ευρώ……………………………………… 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 

ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης της διαιρέσεως και 

διζήσεως, μέχρι του ποσού των € ……………………. Για την Εταιρία ……………………. 

Οδός ………………….. αριθμ. ………… ή σε περίπτωση Ένωσης για την Εταιρία 1) 

………………. Και 2) …………………., ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 

της Ένωσης προμηθευτών, για τη καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης……………., 

καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της, για την «Προμήθεια καθισμάτων εργασίας, 

βιβλιοθηκών, τραπεζιού και υποποδίου» 

 για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2019 και 

σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ……………… Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης μέσα σε τρεις ( 3 ) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ............................................  

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 

                   

 

( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή ) 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ     

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

                                  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
 

 

  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ………….. / …….. 

 
 

Προμήθεια καθισμάτων εργασίας, βιβλιοθηκών, τραπεζιού και υποποδίου για την 

κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2019 ( Αριθμ. 

Πρωτ……… Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: …………. Και ΑΔΑΜ: ……….) 

 
Σήμερον στις ……… του μηνός …………, ημέρα ………….., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι Αττικής ( Σταθμός  ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Ηράκλειο, Τ.Κ.: 14121 ), μεταξύ των 

παρακάτω συμβαλλομένων: 

Α. Του Ιωάννη Σαριδάκη, Καθηγητή, Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της  

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που εκπροσωπεί αυτή σύμφωνα με την αριθμ. 54591/Ζ1/01-04-2016 

(ΦΕΚ 191/τ.ΥΟΔΔ/11-04-2016 Υπουργική Απόφαση που αφορά την ανασυγκρότηση 
της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 

Β. Του ………………………………………., ……………………………………………………,                                                                                                     

Τ.Κ.: ……………., Τηλέφωνο: ……………. Fax: …………………., ……………………………, 

ΑΦΜ: ………………………., ΔΟΥ: …………, που θα αποκαλείται στη Σύμβαση αυτή και 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 
 

συμφωνήθηκαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Ιωάννης Σαριδάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( Εργοδότης ) έχοντας υπ’ όψη του την αριθμ. 

……./………… ( Θέμα ……… ) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: ………  
 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ  

 

Την προμήθεια καθισμάτων εργασίας, βιβλιοθηκών, τραπεζιού και υποποδίου για την 

κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2019 αντί του ποσού 
των …………………………………… ευρώ (………………….€) συμπεριλαμβανομένου και 

του Φ.Π.Α. στον ……………………………………….. και αυτός αναλαμβάνει την 

πραγματοποίηση αυτής με τους παρακάτω όρους.  

- Ο Ανάδοχος δεν θα εκτελέσει την προμήθεια πέραν του συμβατικού οικονομικού 

αντικειμένου αν προηγούμενα δεν υπάρχει σχετική έγκριση του Εργοδότη για την 

απαιτούμενη πληρωμή της προμήθειας και εγκατάστασης. 
- Για την περάτωση της προμήθειας ορίζεται προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών 

ημερών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την περάτωση των εργασιών 

εγκατάστασης ως περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας. 

- Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης ως και οποιασδήποτε απαίτησης του εργοδότη κατά του αναδόχου, η οποία 
ήθελε, τυχόν, προκύψει από την πραγματοποίηση της προμήθειας καθισμάτων 

εργασίας, βιβλιοθηκών, τραπεζιού και υποποδίου για την κάλυψη των αναγκών της 
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Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2019, ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ. 
……………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, του ………………………… ποσού 

…………………………………………… ευρώ ( …………….. €). 

- Ο Ανάδοχος ευθύνεται, σε αποζημίωση του Ιδρύματος, για κάθε ζημία άμεση ή 

έμμεση που θα προξενήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης. 

- Επίσης υποχρεούται για κάθε ασυμφωνία ή εμπόδιο που θα δυσχεράνει την έντεχνη 
και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας, να ειδοποιεί εγκαίρως την υπηρεσία 

υποβάλλοντας συγχρόνως προτάσεις.  

- Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο είναι σύμφωνη με την διαμορφωμένη 

προσφορά του, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και δεν επιτρέπει για κανένα λόγο την εκ 

των υστέρων υπαναχώρηση της προσφερθείσης τιμής. 

- Συγκεκριμένα προϋποτίθεται ότι ο ανάδοχος, για την διαμόρφωση της προσφοράς του 
έλαβε υπόψη του την τεχνική περιγραφή και το σχέδιο της σχετικής πρόσκλησης με 

αριθμ. πρωτ. ……………………….. 

- Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την προμήθεια και εγκατάσταση 

καθισμάτων εργασίας, βιβλιοθηκών, τραπεζιού και υποποδίου για την κάλυψη των 

αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2019 στις εγκαταστάσεις της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι» ότι δεν θα γίνει καμία αιτίαση, από μέρους του, σχετικά με 
οποιοδήποτε θέμα και σε οποιοδήποτε βαθμό με επιχείρημα την άγνοια των συνθηκών 

εκτέλεσης της σύμβασης και ότι θα εφαρμόσει, πιστά την σύμβαση.  

- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, τελών 

κ.λ.π. όπως προβλέπεται από τον νόμο.  

- Σχετικά με τυχόν τροποποίηση της σύμβασης θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. 
Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της σύμβασης δεν θα παραβλάπτει της εκτέλεση της 

προμήθειας και εγκατάστασης, όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική πρόσκληση. Η 

σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου.   

- Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου της προμήθειας και 
εγκατάστασης ή μέρους αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση. 

- Ο Ανάδοχος που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης ή επιδεικνύει συμπεριφορά 

αντίθετη στα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, θα κηρύσσεται 

έκπτωτος, με επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
- Ως προς τα λοιπά θέματα του έργου ισχύουν η αριθμ. πρωτ. ……….. προσφορά του 

αναδόχου και η αριθμ. πρωτ. ………… πρόσκληση (που επισυνάπτονται στην παρούσα 

σύμβαση).  

- Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω και αφού διαβιβάσθηκε 

και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους (εργοδότη και ανάδοχο) σε 

τρία (3) αντίτυπα εκ των οποίων τα δύο (2) κατατέθηκαν στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το ένα 
(1) έλαβε ο ανάδοχος. Τυχόν παράληψη των ανωτέρω οδηγιών με υπαιτιότητα του 

Αναδόχου καθιστά αυτόν αποκλειστικά υπεύθυνο των συνεπειών του νόμου. 

 

 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

 

    Για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Για τον προμηθευτή 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
  

 

  Ιωάννης Σαριδάκης  

 

      Καθηγητής  
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YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Α. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις 

ζητούμενες προδιαγραφές. 

Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω 

αδικήματα: 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου. 

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000. 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 3691/2008. 

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 
Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή 

αναγκαστική διαχείριση. 

Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής). 

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την 
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) 

πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


