
                                                            
                        Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΚΕΝΤΡΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ (Κ.Ε.Υ.Δ.) ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 2 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) θέσεων εργασίας, εκατόν 
τριάντα (130) διαχωριστικών, τριάντα (30) τραπεζιών συνεδριάσεων, τριακοσίων είκοσι (320) καρεκλών 
και διακοσίων (200) ερμαρίων. Υποχρέωση του αναδόχου, πέραν από την πώληση των προαναφερόμενων 
ειδών είναι η εγκατάσταση αυτών στα κατά τόπους Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών 
(Κ.Ε.Υ.Δ.) και εν γένει η παράδοση αυτών σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

CPV: 39130000-2 Έπιπλα γραφείων 

CPV: 39141100-3 Ερμάρια και ράφια 

 CPV: 39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές 
(εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 

CPV: 39100000-3 Έπιπλα 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποδιαιρεί την προμήθεια σε πέντε (05) Τμήματα για την επίτευξη της μέγιστης 
δυνατής συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και την ανάπτυξη 
συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων. Τα εν λόγω Τμήματα παρατίθενται στον 
κάτωθι πίνακα και αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’ της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική ζητούμενη ποσότητα κάθε 
Τμήματος. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για ένα, δύο, τρία, 
τέσσερα ή και όλα τα Τμήματα, εφόσον υποβάλλονται με σαφή διάκριση ανά τμήμα και καλύπτουν τη 
ζητούμενη ποσότητα κάθε Τμήματος. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε ένα 
προσφέροντα ορίζεται σε πέντε τμήματα. 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (γραφείο, 
τροχήλατη καρέκλα, 

συρταριέρα) 

200 50.483,87 € 62.600,00 € 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ 

130 19.919,36 € 24.700,00 € 

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

30 4.596,77 € 5.700,00 € 

ΤΜΗΜΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

320 20.645,16 € 25.600,00 € 

ΤΜΗΜΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΡΜΑΡΙΩΝ 
200 21.370,97 € 26.500,00 € 

 



 

Σελίδα 3 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #145.100,00€# 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. #117.016,13 €#, Φ.Π.Α.:#28.083,87 
€# ) 
 
Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν θα υπερβεί τους τέσσερεις (04) συνολικά μήνες από την 
υπογραφή της. 
 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής για κάθε τμήμα. 
 

Ο ανάδοχος εκάστου τμήματος υποχρεούται να παραδώσει και εγκαταστήσει τον εξοπλισμό  εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το 
εγκριθέν από αυτή χρονοδιάγραμμα. Η έγγραφη ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό της αναθέτουσας αρχής για 
έκαστο ΚΕΥΔ. Η τμηματική παράδοση στα κατά τόπους Κ.Ε.Υ.Δ., θεωρείται αναγκαία καθώς συνδέεται με 
τη διαμόρφωση του χώρου του αντίστοιχου ΚΕΥΔ όπου προγραμματίζεται η εγκατάσταση του 
συγκεκριμένου εξοπλισμού. 

Πιο συγκεκριμένα η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί ως κάτωθι : 

ΚΕΥΔ - ΠΟΛΗ Ποσότητα 

Θέσεων εργασίας 

(γραφείο, 

καρέκλα) 

Ποσότητα 

ερμαριών  

Ποσότητα τραπεζιών 

συνεδριάσεων 

Ποσότητα 

καρεκλών 

(επισκεπτών) 

ΑΘΗΝΑ 10 10 1 14 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 6 1 10 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 6 6 1 10 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 6 6 1 10 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 6 6 1 10 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 6 6 1 10 

ΓΛΥΦΑΔΑ 6 6 1 10 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 6 6 1 10 

ΑΧΑΡΝΑΙ 6 6 1 10 

ΦΥΛΗ 6 6 1 10 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10 10 1 14 

ΧΑΛΚΙΔΑ 6 6 1 10 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 6 6 1 10 

ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 6 1 10 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 10 1 14 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

6 6 1 10 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 6 6 1 10 

ΚΑΒΑΛΑ 6 6 1 10 

ΒΕΡΟΙΑ 6 6 1 10 

ΣΕΡΡΕΣ 6 6 1 10 

ΚΟΖΑΝΗ 6 6 1 10 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6 6 1 10 

ΛΑΡΙΣΑ 6 6 1 10 



 

Σελίδα 4 

ΒΟΛΟΣ 6 6 1 10 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 6 6 1 10 

ΠΑΤΡΑ 10 10 1 14 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 6 1 10 

ΡΟΔΟΣ 6 6 1 10 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 10 10 1 14 

ΧΑΝΙΑ 6 6 1 10 

 

Σε ότι αφορά στο Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση διαχωριστικών, η Αναθέτουσα Αρχή θα  
ενημερώσει τον προμηθευτή για την ποσότητα διαχωριστικών που θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει σε 
έκαστο ΚΕΥΔ ανάλογα με τις απαιτήσεις και τη διαμόρφωση του χώρου των ΚΕΥΔ. 

Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου κάποιου από τα ΚΕΥΔ, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο εκάστου τμήματος, την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών 
είτε σε άλλο κτίριο δημόσιου φορέα αλλά εντός των ορίων των Δήμων που έχουν οριστεί ως έδρες των 
ανωτέρω Κ.Ε.Υ.Δ., είτε στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους (Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αττική). 



 

Σελίδα 5 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΜΕΡΟΣ Α- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο 
Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με αποστολή, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και τη 
διαμόρφωση της πολιτικής για την ενημέρωση και την υποστήριξη προς ενδιαφερόμενους για λήψη 
δανείου και δανειολήπτες, καθώς και τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση νοικοκυριών και μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων. 

Η εν λόγω αποστολή της ΕΓΔΙΧ υλοποιείται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας και σε περιφερειακό επίπεδο 
μέσω των τριάντα (30) Κέντρων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) που βάσει της υπ’  
αριθ. 88830/10-7-2017 Απόφασης (ΦΕΚ 2853/Β’/16-8-2017) πρόκειται να λειτουργήσουν σε όλη την 
επικράτεια. 
Επιχειρησιακός στόχος των Κ.Ε.Υ.Δ. είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη των φυσικών και νομικών 
προσώπων (νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων), με την παροχή οικονομικών και νομικών 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα σύναψης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων 
οφειλών έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιρειών του ν. 4354/2015, καθώς και εν 
γένει για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης. 

Τα Κ.Ε.Υ.Δ. υποστηρίζονται στο έργο τους από τα Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

 

ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Για την προσήκουσα λειτουργία των ΚΕΥΔ προκειμένου για την υλοποίηση της εκ του νόμου αποστολής 
τους (ενημέρωση και εξυπηρέτηση δανειοληπτών), κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια και εγκατάσταση 
επίπλων γραφείου. Με τη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού θα επιτευχθεί η διεκπεραίωση των καθηκόντων 
των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τα Κ.Ε.Υ.Δ. 

 

Για τους προαναφερόμενους λόγους η Υπηρεσία μας προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για τα εξής: 

Τμήμα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) θέσεων εργασίας (γραφεία, τροχήλατες καρέκλες, 
συρταριέρες) εκτιμώμενης δαπάνης 62.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση εκατόν τριάντα (130) διαχωριστικών (διαχωριστικά θέσεων 
εργασίας) εκτιμώμενης δαπάνης 24.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Τμήμα 3: Προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα (30) τραπεζιών συνεδριάσεων εκτιμώμενης δαπάνης 
5.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Τμήμα 4: Προμήθεια και εγκατάσταση τριακοσίων είκοσι (320) καρεκλών επισκεπτών εκτιμώμενης 
δαπάνης 25.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Τμήμα 5: Προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) ερμαρίων εκτιμώμενης δαπάνης 26.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ειδικότερα στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ». 

Η παρούσα διακήρυξη διαιρείται σε πέντε (05) επιμέρους τμήματα προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των οικονομικών φορέων. 

 

Ο Ανάδοχος εκάστου τμήματος έχει την ευθύνη προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού ως 
περιγράφεται στην Διακήρυξη και οτιδήποτε πρόσθετου απαιτείται για να υποστηρίξει την Επιχειρησιακή 
του Λύση.  



 

Σελίδα 6 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης. 

Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του 
εξοπλισμού και ενημερώνει την ΕΓΔΙΧ τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, για την ακριβή 
ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, προκειμένου να 
ενημερωθούν έγκαιρα οι κατά τόπους υπεύθυνοι ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία και η συνεργασία 
τους. 

Το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης του εξοπλισμού βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Την ευθύνη για κάθε βλάβη φθορά ή απώλεια του εξοπλισμού, φέρει μέχρι την οριστική παραλαβή η 
Εταιρία. 

Η λύση που θα προσφερθεί, στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον τις προδιαγραφές συμμόρφωσης που ακολουθούν. 

Παρατίθενται οι Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου ανά τμήμα αντικειμένου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 7 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΛΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1. 

Θέση 
εργασίας 

α) Γραφείο 

Θα έχουν διαστάσεις 140x80 με απόκλιση έως -/+5 cm. Οι 
επιφάνειες εργασίας, τα πόδια και οι ποδιές θα είναι από 
έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25 χιλ. Όλα τα 
εμφανή περιθώρια (σόκορα) των επιφανειών θα είναι 
καλυμμένα με ταινία από pvc τουλάχιστον 1,5 χιλ. 
στρογγυλευμένη στις άκρες στην ίδια απόχρωση. Τα πόδια 
στο κάτω μέρος θα φέρουν 2 ρεγουλατόρους για τη ρύθμιση 
της οριζοντιότητας. Όλα τα γραφεία θα έχουν στην επιφάνεια 
εργασίας οπή διαμέτρου τουλάχιστον 60 χιλ. φινιρισμένη με 
πλαστικό δακτύλιο (ροζέτα) για τη διέλευση των καλωδίων, με 
περιστρεφόμενο καπάκι για την ρύθμιση του ανοίγματος, 
ανάλογα με τον αριθμό των καλωδίων.  

200 

Θέση 
εργασίας 

β) Καρέκλα 
στελεχών 

Οι καρέκλες των στελεχών θα είναι τροχήλατες με ακτινωτή 
βάση από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και θα 
έχουν μπράτσα. Η πλάτη τους θα είναι, ανατομική, 
εργονομική, υποστηρικτική της μέσης (όχι διευθυντικού 
τύπου) και θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της. 
Το κάθισμα θα ρυθμίζεται καθ’ ύψος. Το υπόστρωμα θα είναι 
από αφρολέξ και η επένδυση του καθίσματος και της πλάτης 
θα είναι από ύφασμα ή δερματίνη μαύρου χρώματος.  

200 

Θέση 
εργασίας 

γ) Συρταριέρα 

Οι συρταριέρες, (οι οποίες θα τοποθετούνται στο χώρο κάτω 
από τα γραφεία των στελεχών), θα είναι τροχήλατες με 
διαστάσεις κατ’ ελάχιστον πλάτους 40 εκατ., βάθους 50 εκατ. 
και ύψους 55 εκατ.. Θα διαθέτουν 3 συρτάρια εξ ολοκλήρου 
συρόμενα (total extension) και 1 συρτάρι-μολυβοθήκη, καθώς 
και κλειδαριά (με δύο κλειδιά). Θα είναι κατασκευασμένες 
από έγχρωμη μελαμίνη και όλα τα εμφανή περιθώρια 
(σόκορα) των επιφανειών θα είναι καλυμμένα με ταινία από 
pvc πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλεμένη στις άκρες 
στην ίδια απόχρωση. 

200 

2. 
Διαχωριστικό 

θέσης 
εργασίας 

Τα διαχωριστικά θα είναι αυτοστήρικτα αντίστοιχου μεγέθους 
των γραφείων. Ο σκελετός των διαχωριστικών θα αποτελείται 
από προφίλ αλουμινίου φυσικής ανοδίωσης και θα στηρίζεται 
σε χαλύβδινα πέλματα. Τα διαχωριστικά θα πρέπει να είναι 
από plexiglass (διάφανο, αμμοβολισμένο, χρωματιστό) ή 
μελαμίνη  να διαθέτουν δυνατότητα ένωσης ενός ή 
περισσότερων μονάδων χωρίς κενά ή δημιουργίας γωνιών με 
δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης. 

130 

3. 
Τραπέζι 

συνεδριάσεων 

Θα είναι κυκλικό, διαμέτρου 1,10μ. με απόκλιση έως -/+5 cm 
και η επιφάνεια εργασίας θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη 
τουλάχιστον 30 χιλ. με τα περιθώρια καλυμμένα με ταινία 
από pvc τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλευμένη στις άκρες στην 
ίδια απόχρωση. Τα πόδια θα είναι μεταλλικά κυκλικής 
διατομής με δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος, ώστε να 
εξασφαλίζεται η οριζοντιότητα. 

30 

4. 
Καρέκλα 

επισκεπτών 

Θα είναι χωρίς τροχούς και η βάση τους θα είναι σταθερή, 
από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και θα 
έχουν μπράτσα. Η πλάτη τους θα είναι ανατομική και χαμηλή. 
Το υπόστρωμα θα είναι από αφρολέξ και η επένδυση του 

320 
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καθίσματος και της πλάτης θα είναι από ύφασμα ή δερματίνη 
μαύρου χρώματος. 

5. 

Ερμάριο 
τύπου 1 

Θα είναι πλάτους τουλάχιστον 80 εκ., βάθους 40 εκ. (χωρίς τις 
πόρτες και ύψους τουλάχιστον 180 εκ.. Τα ερμάρια θα είναι 
μέχρι την μέση περίπου με πόρτες και από κει και πάνω θα 
διαθέτουν ανοιχτά ράφια (χωρίς πόρτες). Το ερμάρια με 
πόρτες θα διαθέτουν κλειδαριά με δύο (2) κλειδιά. Τα κουτιά 
των ερμαρίων θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη 
πάχους 18 χιλ. με πλάτη από μελαμίνη ίδιου χρώματος 
πάχους 8 χιλ. μέσα σε ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά). Τα 
ράφια θα είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη πάχους 
τουλάχιστον 25 χιλ. Τα κασώματα εσωτερικά θα έχουν οπές 
για στηρίγματα, ώστε τα ράφια να μπορούν να μετακινούνται 
καθ’ ύψος. Οι πόρτες θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη, πάχους 
18 χιλ. και θα έχουν πόμολα με τελείωμα ματ ανοξείδωτο ή 
αλουμίνιο και κλειδαριές. Όλα τα εμφανή περιθώρια 
(σόκορα) θα είναι από ταινία pvc πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. 
στρογγυλευμένη στις άκρες και στην απόχρωση της 
αντίστοιχης επιφάνειας. Θα στηρίζονται σε ρυθμιζόμενα 
ποδαράκια τα οποία θα καλύπτονται από μπάζα ύψους 10 εκ. 
στο χρώμα των κασωμάτων ή θα έχουν 2 ρεγουλατόρους στο 
κάτω μέρος των πλάγιων πλευρών για την οριζοντίωσή τους. 

60 

Ερμάριο 
τύπου 2 

Θα είναι πλάτους τουλάχιστον 80 εκ., βάθους 40 εκ. (χωρίς τις 
πόρτες και ύψους τουλάχιστον 80 εκ. Τα κουτιά των ερμαρίων 
θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη πάχους 18 χιλ. με 
πλάτη από μελαμίνη ίδιου χρώματος πάχους 8 χιλ. μέσα σε 
ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά). Τα ράφια θα είναι από την 
ίδια έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25 χιλ. Τα 
κασώματα εσωτερικά θα έχουν οπές για στηρίγματα, ώστε τα 
ράφια να μπορούν να μετακινούνται καθ’ ύψος. Οι πόρτες θα 
είναι από έγχρωμη μελαμίνη, πάχους 18 χιλ. και θα έχουν 
πόμολα με τελείωμα ματ ανοξείδωτο ή αλουμίνιο και 
κλειδαριές.. Όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι από 
ταινία pvc πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλευμένη στις 
άκρες και στην απόχρωση της αντίστοιχης επιφάνειας. Θα 
στηρίζονται σε ρυθμιζόμενα ποδαράκια τα οποία θα 
καλύπτονται από μπάζα ύψους 10 εκ. στο χρώμα των 
κασωμάτων ή θα έχουν 2 ρεγουλατόρους στο κάτω μέρος των 
πλάγιων πλευρών για την οριζοντίωσή τους. Το ερμάριο θα 
διαθέτει κλειδαριά με δύο (2) κλειδιά. 

140 

Ο Προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει στην τεχνική του προσφορά για έκαστο τμήμα τα εξής: 

Α) Συμπληρωμένο Πίνακα Συμμόρφωσης Ειδών. 

Β) Λεπτομερή περιγραφή των προσφερόμενων ειδών. 

Γ) Prospectus. 

Δ) Αναφορά για τη λειτουργικότητα και την ποιότητά τους καθώς και τον τρόπο παρέμβασης σε 
περίπτωση βλάβης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 

Α/Α 
Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες 

για την υποβολή των προσφορών 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θέση εργασίας  α) γραφείο 

1  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1.1  Αριθμός Τεμαχίων γραφείων 200 τμχ   

1.2  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, το Μοντέλο και η 
αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου γραφείου 

ΝΑΙ   

2  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

2.1  Διαστάσεις τουλάχιστον 140x80. ΝΑΙ   

2.2  
Οι επιφάνειες εργασίας, τα πόδια και οι ποδιές θα 
είναι από έγχρωμη μελαμίνη  

ΝΑΙ   

2.3  Πάχος μελαμίνης  ≥25 χιλ   

2.4  
Όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) των επιφανειών 
θα είναι καλυμμένα με ταινία από pvc 
στρογγυλευμένη στις άκρες στην ίδια απόχρωση. 

ΝΑΙ   

2.5  Πάχος pvc ≥1,5 χιλ   

2.6  
Τα πόδια στο κάτω μέρος θα φέρουν τουλάχιστον 2 
ρεγουλατόρους για τη ρύθμιση της οριζοντιότητας. 

ΝΑΙ   

2.7  

Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει οπή φινιρισμένη 
με πλαστικό δακτύλιο (ροζέτα) για τη διέλευση των 
καλωδίων, με περιστρεφόμενο καπάκι για την 
ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό των 
καλωδίων 

ΝΑΙ   

2.8  Διάμετρος οπής επιφάνειας εργασίας ≥60 χιλ   

Θέση εργασίας  β) καρέκλα στελεχών 

3  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

3.1  Αριθμός Τεμαχίων καρεκλών 200 τμχ   

3.2  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, το Μοντέλο και η 
αναλυτική σύνθεση των προσφερόμενων καρεκλών 

ΝΑΙ   

4  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

4.1  
Οι καρέκλες των στελεχών θα είναι τροχήλατες με 
ακτινωτή βάση από αλουμίνιο βαμμένο με 
ηλεκτροστατική βαφή. 

ΝΑΙ   

4.2  Οι καρέκλες των στελεχών θα έχουν μπράτσα. ΝΑΙ   

4.3  

Η πλάτη των καρεκλών θα είναι ανατομική, 
εργονομική και υποστηρικτική της μέσης (όχι 
διευθυντικού τύπου) και θα υπάρχει δυνατότητα 
ρύθμισης της κλίσης της 

ΝΑΙ   

4.4  Το κάθισμα θα ρυθμίζεται καθ’ ύψος ΝΑΙ   

4.5  Το υπόστρωμα θα είναι από αφρολέξ και η επένδυση ΝΑΙ   
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του καθίσματος και της πλάτης θα είναι από ύφασμα 
ή δερματίνη μαύρου χρώματος 

Θέση εργασίας  γ) συρταριέρα 

5  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

5.1  Αριθμός Τεμαχίων συρταριέρων 200 τμχ   

5.2  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, το Μοντέλο και η 
αναλυτική σύνθεση των προσφερόμενων 
συρταριέρων 

ΝΑΙ   

6  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

6.1  Οι συρταριέρες των στελεχών θα είναι τροχήλατες.  ΝΑΙ   

6.2  Πλάτος συρταριέρας ≥40 εκατ   

6.3  Βάθος συρταριέρας (χωρίς τα συρτάρια) ≥50 εκατ   

6.4  Ύψος συρταριέρας ≥55 εκατ   

6.5  
Τα κουτιά των συρταριέρων θα είναι κατασκευασμένα 
από μελαμίνη με πλάτη από μελαμίνη ίδιου χρώματος 
μέσα σε ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά). 

ΝΑΙ   

6.6  Πάχος μελαμίνης κουτιών συρταριέρων ≥18 χιλ   

6.7  Πάχος πλάτης μελαμίνης κουτιών συρταριέρων ≥8 χιλ   

6.8  
Τα συρτάρια θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη, και θα 
έχουν πόμολα με τελείωμα ματ ανοξείδωτο ή 
αλουμίνιο  

ΝΑΙ   

6.9  
Η συρταριέρες θα διαθέτουν κλειδαριά με δύο (2) 
κλειδιά 

ΝΑΙ   

6.10  Πάχος μελαμίνης συρταριών ≥18 χιλ   

6.11  
Όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι από 
ταινία pvc. στρογγυλευμένη στις άκρες και στην 
απόχρωση της αντίστοιχης επιφάνειας 

ΝΑΙ   

6.12  Πάχος ταινίας PVC ≥1,5 χιλ   

7  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΙΠΛΩΝ 

7.1  
Να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση και 3 χρόνια 
παροχή ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   

7.2  
Να συμμορφώνονται πλήρως στους ισχύοντες 
κανονισμούς και πρότυπα. 

ΝΑΙ   

7.3  
Τα χρώματα όπου δεν προσδιορίζονται, θα επιλεγούν 
από δειγματολόγια που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος 

ΝΑΙ   

7.4  

Να προορίζονται για επαγγελματική χρήση, να είναι 
στιβαρά, εργονομικά, σταθερά και ανθεκτικά, ώστε να 
δημιουργούν στον χρήστη αίσθημα ασφάλειας και 
άνεσης. 

ΝΑΙ   

7.5  
Να έχουν αντίσταση στην φωτιά, να μην είναι 
εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν τις φλόγες 

ΝΑΙ   

7.6  
Να μην έχουν προεξέχοντα, ακάλυπτα ή κακά 
τελειώματα, ή άκρα που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν τραυματισμούς ή φθορές σε ενδύματα 

ΝΑΙ   
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χρηστών. 

7.7  

Τυχόν κινούμενα μέρη τους να κινούνται ελεύθερα, με 
ευκολία, χωρίς θορύβους και χωρίς ιδιαίτερη 
προσπάθεια από το χρήστη ενώ τυχόν ρυθμίσεις τους 
να παραμένουν αμετάβλητες μέχρι την επόμενη 
ρύθμισή τους. 

ΝΑΙ   

7.8  

Τα υλικά κατασκευής τους να μην είναι τοξικά, να μην 
περιέχουν τοξικά πτητικά στις συνηθισμένες συνθήκες 
του περιβάλλοντος και να είναι κατά το δυνατόν 
ανακυκλώσιμα. 

ΝΑΙ   

7.9  
Όταν πρόκειται για καθίσματα, να εξασφαλίζουν την 
σωστή στάση του σώματος στο χρήστη και να 
παρέχουν καλή στήριξη του σώματος του. 

ΝΑΙ   

7.10  

Οι επιφάνειες των επίπλων που έρχονται σε επαφή με 
το χρήστη να είναι κατασκευασμένες από υλικά 
άριστης ποιότητας που να αντέχουν στον ιδρώτα, να 
μην είναι υγροσκοπικά, να είναι ελαφρώς 
αντιολισθηρά και γενικά να είναι ευχάριστα στην αφή. 

ΝΑΙ   

7.11  
Να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται 
εύκολα, γρήγορα, με ελάχιστα κοινά εργαλεία και όλες 
οι συνδέσεις τους να έχουν άριστο τελείωμα. 

ΝΑΙ   

7.12  
Να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό των δαπέδων 
των χώρων όπου θα εγκατασταθούν 

ΝΑΙ   

7.13  

Να καθαρίζονται, συντηρούνται και επισκευάζονται 
εύκολα και γρήγορα με συνηθισμένους απλούς 
τρόπους που θα υποδείξει αναλυτικά ο προμηθευτής 
ή ο κατασκευαστής. 

ΝΑΙ   

7.14  
Να ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στην χρήση και 
το ύφος του χώρου  

ΝΑΙ   

7.15  

Τα υλικά και η τεχνική επεξεργασία των μετάλλων που 
διαμορφώνουν αναπόσπαστα μέρη των επίπλων 
(εξαρτήματα), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
προδιαγραφές των επίπλων που τα αφορά. 

ΝΑΙ   

 

 Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση των 
θέσεων εργασίας (Τμήμα 1) υποχρεούνται όπως συμπληρώσουν και προσκομίσουν στην τεχνική 
προσφορά τους το ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης. 

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των 
προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus, να 
τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών. 

 

Φάσεις υλοποίησης της προμήθειας και εγκατάστασης των θέσεων εργασίας και Χρονοδιάγραμμα 

Η υλοποίηση θα ακολουθήσει τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1.1. 

Τοπική παράδοση Επίπλων  

Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον προσφερθέντα εξοπλισμό (θέσεις εργασίας: Γραφεία, 
τροχήλατες καρέκλες, συρταριέρες) στους χώρους των ΚΕΥΔ, ως ανωτέρω. Ο Ανάδοχος στη φάση αυτή θα 
ολοκληρώσει την τοποθέτηση του εξοπλισμού στη φυσική του θέση.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση της φάσης θα σημάνει την τοποθέτηση του εξοπλισμού σε φυσική θέση και την 
ποσοτική παραλαβή του και ο βασικός έλεγχος της προσφερόμενης σύνθεσης. 
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Υπηρεσίες εγγύησης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει σε όλα τα έπιπλά διετή (2 χρόνια) εγγύηση, η οποία καλύπτει την 
επισκευή των βλαβών που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα 
σε αστοχία των υλικών ή σε κατασκευαστικό λάθος. Εάν η βλάβη δεν επιδιορθωθεί μετά την παρέμβαση 
του Αναδόχου, ο τελευταίος οφείλει να αντικαταστήσει το προβληματικό είδος. Αναλυτικά, ο εξοπλισμός 
θα λειτουργήσει στα ακόλουθα ΚΕΥΔ ανά πόλη: 

 

ΚΕΥΔ - ΠΟΛΗ Ποσότητα Θέσεων εργασίας (γραφείο, 

καρέκλα) 

ΑΘΗΝΑ 10 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 6 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 6 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 6 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 6 

ΓΛΥΦΑΔΑ 6 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 6 

ΑΧΑΡΝΑΙ 6 

ΦΥΛΗ 6 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10 

ΧΑΛΚΙΔΑ 6 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 6 

ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 6 

ΚΑΒΑΛΑ 6 

ΒΕΡΟΙΑ 6 

ΣΕΡΡΕΣ 6 

ΚΟΖΑΝΗ 6 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6 

ΛΑΡΙΣΑ 6 

ΒΟΛΟΣ 6 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 6 

ΠΑΤΡΑ 10 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 

ΡΟΔΟΣ 6 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 10 

ΧΑΝΙΑ 6 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 

 

Α/Α 
Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες 

για την υποβολή των προσφορών 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Διαχωριστικό 

8  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

8.1  Αριθμός Τεμαχίων διαχωριστικών 130 τμχ   

8.2  
Αναφέρεται ο Κατασκευαστής, το Μοντέλο και η 
αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου 
διαχωριστικού 

ΝΑΙ   

9  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

9.1  
Τα διαχωριστικά θα είναι αυτοστήρικτα αντίστοιχου 
μεγέθους των γραφείων 

ΝΑΙ   

9.2  
Ο σκελετός των διαχωριστικών θα αποτελείται από 
προφίλ αλουμινίου φυσικής ανοδίωσης και θα 
στηρίζεται σε χαλύβδινα πέλματα 

ΝΑΙ   

9.3  
Τα διαχωριστικά θα μπορούν να δέχονται υλικά από 
plexiglass (διάφανο, αμμοβολισμένο, χρωματιστό) ή 
μελαμίνη  

ΝΑΙ   

9.4  

Τα διαχωριστικά θα διαθέτουν δυνατότητα ένωσης 
ενός ή περισσότερων μονάδων χωρίς κενά ή 
δημιουργίας γωνιών με δυνατότητα ρύθμισης της 
κλίσης. 

ΝΑΙ   

10  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΙΠΛΩΝ 

10.1  
Να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση και 3 χρόνια 
παροχή ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   

10.2  
Να συμμορφώνονται πλήρως στους ισχύοντες 
κανονισμούς και πρότυπα. 

ΝΑΙ   

10.3  
Τα χρώματα στην επιλογή υφασμάτων και άλλων 
υλικών όπου δεν προσδιορίζονται, θα επιλεγούν από 
δειγματολόγια που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος 

ΝΑΙ   

10.4  

Να προορίζονται για επαγγελματική χρήση, να είναι 
στιβαρά, εργονομικά, σταθερά και ανθεκτικά, ώστε να 
δημιουργούν στον χρήστη αίσθημα ασφάλειας και 
άνεσης. 

ΝΑΙ   

10.5  
Να έχουν αντίσταση στην φωτιά, να μην είναι 
εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν τις φλόγες 

ΝΑΙ   

10.6  

Να μην έχουν προεξέχοντα, ακάλυπτα ή κακά 
τελειώματα, ή άκρα που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν τραυματισμούς ή φθορές σε ενδύματα 
χρηστών. 

ΝΑΙ   

10.7  

Τυχόν κινούμενα μέρη τους να κινούνται ελεύθερα, με 
ευκολία, χωρίς θορύβους και χωρίς ιδιαίτερη 
προσπάθεια από το χρήστη ενώ τυχόν ρυθμίσεις τους 
να παραμένουν αμετάβλητες μέχρι την επόμενη 
ρύθμισή τους. 

ΝΑΙ   
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10.8  

Τα υλικά κατασκευής τους να μην είναι τοξικά, να μην 
περιέχουν τοξικά πτητικά στις συνηθισμένες συνθήκες 
του περιβάλλοντος και να είναι κατά το δυνατόν 
ανακυκλώσιμα. 

ΝΑΙ   

10.9  

Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το χρήστη να 
είναι κατασκευασμένες από υλικά άριστης ποιότητας 
που να αντέχουν στον ιδρώτα, να μην είναι 
υγροσκοπικά, να είναι ελαφρώς αντιολισθηρά και 
γενικά να είναι ευχάριστα στην αφή. 

ΝΑΙ   

10.10  
Να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται 
εύκολα, γρήγορα, με ελάχιστα κοινά εργαλεία και όλες 
οι συνδέσεις τους να έχουν άριστο τελείωμα. 

ΝΑΙ   

10.11  
Να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό των δαπέδων 
των χώρων όπου θα εγκατασταθούν 

ΝΑΙ   

10.12  

Να καθαρίζονται, συντηρούνται και επισκευάζονται 
εύκολα και γρήγορα με συνηθισμένους απλούς 
τρόπους που θα υποδείξει αναλυτικά ο προμηθευτής 
ή ο κατασκευαστής. 

ΝΑΙ   

10.13  
Να ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στην χρήση και 
το ύφος του χώρου  

ΝΑΙ   

10.14  

Τα υλικά και η τεχνική επεξεργασία των μετάλλων που 
διαμορφώνουν αναπόσπαστα μέρη των επίπλων 
(εξαρτήματα), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
προδιαγραφές των επίπλων που τα αφορά. 

ΝΑΙ   

 

 Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση των 
διαχωριστικών (Τμήμα 2) υποχρεούνται όπως συμπληρώσουν και προσκομίσουν στην τεχνική 
προσφορά τους το ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης. 

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των 
προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus, να 
τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών. 

 

Φάσεις υλοποίησης της προμήθειας και εγκατάστασης των διαχωριστικών και Χρονοδιάγραμμα 

Η υλοποίηση θα ακολουθήσει τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1.1., ήτοι η Αναθέτουσα Αρχή θα  
αποφανθεί και θα ενημερώσει τον προμηθευτή για την ποσότητα διαχωριστικών που θα παραδώσει και 
θα εγκαταστήσει σε έκαστο ΚΕΥΔ ανάλογα με τις απαιτήσεις και τη διαμόρφωση του χώρου των ΚΕΥΔ. 

  

Τοπική παράδοση Επίπλων  

Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον προσφερθέντα εξοπλισμό (διαχωριστικά) στους 
χώρους των ΚΕΥΔ, ως ανωτέρω. Ο Ανάδοχος στη φάση αυτή θα ολοκληρώσει την τοποθέτηση του 
εξοπλισμού στη φυσική του θέση.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση της φάσης θα σημάνει την τοποθέτηση του εξοπλισμού σε φυσική θέση και την 
ποσοτική παραλαβή του και ο βασικός έλεγχος της προσφερόμενης σύνθεσης. 

 

Υπηρεσίες εγγύησης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει σε όλα τα έπιπλά διετή (2 χρόνια) εγγύηση, η οποία καλύπτει την 
επισκευή των βλαβών που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα 
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σε αστοχία των υλικών ή σε κατασκευαστικό λάθος. Εάν η βλάβη δεν επιδιορθωθεί μετά την παρέμβαση 
του Αναδόχου, ο τελευταίος οφείλει να αντικαταστήσει το προβληματικό είδος.  
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Τραπέζι συνεδριάσεων 

11  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

11.1  Αριθμός Τεμαχίων τραπεζιών 30 τμχ   

11.2  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, το Μοντέλο και η 
αναλυτική σύνθεση των προσφερόμενων τραπεζιών 

ΝΑΙ   

12  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

12.1  Θα είναι κυκλικό ΝΑΙ   

12.2  Διάμετρος τραπεζιού  ≥1,10 μ   

12.3  Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη  ΝΑΙ   

12.4  Πάχος μελαμίνης ≥30 χιλ   

12.5  
Τα περιθώρια της επιφάνειας θα είναι καλυμμένα με 
ταινία από pvc στρογγυλευμένη στις άκρες στην ίδια 
απόχρωση 

ΝΑΙ   

12.6  Πάχος ταινίας PVC ≥1,5 χιλ   

12.7  
Τα πόδια θα είναι μεταλλικά κυκλικής διατομής με 
δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος, ώστε να 
εξασφαλίζεται η οριζοντιότητα. 

ΝΑΙ   

13  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΙΠΛΩΝ 

13.1  
Να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση και 3 χρόνια 
παροχή ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   

13.2  
Να συμμορφώνονται πλήρως στους ισχύοντες 
κανονισμούς και πρότυπα. 

ΝΑΙ   

13.3  
Τα χρώματα όπου δεν προσδιορίζονται, θα επιλεγούν 
από δειγματολόγια που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος 

ΝΑΙ   

13.4  

Να προορίζονται για επαγγελματική χρήση, να είναι 
στιβαρά, εργονομικά, σταθερά και ανθεκτικά, ώστε να 
δημιουργούν στον χρήστη αίσθημα ασφάλειας και 
άνεσης. 

ΝΑΙ   

13.5  
Να έχουν αντίσταση στην φωτιά, να μην είναι 
εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν τις φλόγες 

ΝΑΙ   

13.6  

Να μην έχουν προεξέχοντα, ακάλυπτα ή κακά 
τελειώματα, ή άκρα που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν τραυματισμούς ή φθορές σε ενδύματα 
χρηστών. 

ΝΑΙ   

13.7  

Τυχόν κινούμενα μέρη τους να κινούνται ελεύθερα, με 
ευκολία, χωρίς θορύβους και χωρίς ιδιαίτερη 
προσπάθεια από το χρήστη ενώ τυχόν ρυθμίσεις τους 
να παραμένουν αμετάβλητες μέχρι την επόμενη 
ρύθμισή τους. 

ΝΑΙ   

13.8  
Τα υλικά κατασκευής τους να μην είναι τοξικά, να μην 
περιέχουν τοξικά πτητικά στις συνηθισμένες συνθήκες 
του περιβάλλοντος και να είναι κατά το δυνατόν 

ΝΑΙ   
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ανακυκλώσιμα. 

13.9  

Οι επιφάνειες των επίπλων που έρχονται σε επαφή με 
το χρήστη να είναι κατασκευασμένες από υλικά 
άριστης ποιότητας που να αντέχουν στον ιδρώτα, να 
μην είναι υγροσκοπικά, να είναι ελαφρώς 
αντιολισθηρά και γενικά να είναι ευχάριστα στην αφή. 

ΝΑΙ   

13.10  
Να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται 
εύκολα, γρήγορα, με ελάχιστα κοινά εργαλεία και όλες 
οι συνδέσεις τους να έχουν άριστο τελείωμα. 

ΝΑΙ   

13.11  
Να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό των δαπέδων 
των χώρων όπου θα εγκατασταθούν 

ΝΑΙ   

13.12  

Να καθαρίζονται, συντηρούνται και επισκευάζονται 
εύκολα και γρήγορα με συνηθισμένους απλούς 
τρόπους που θα υποδείξει αναλυτικά ο προμηθευτής 
ή ο κατασκευαστής. 

ΝΑΙ   

13.13  
Να ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στην χρήση και 
το ύφος του χώρου  

ΝΑΙ   

13.14  

Τα υλικά και η τεχνική επεξεργασία των μετάλλων που 
διαμορφώνουν αναπόσπαστα μέρη των επίπλων 
(εξαρτήματα), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
προδιαγραφές των επίπλων που τα αφορά. 

ΝΑΙ   

 

 Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση των 
τραπεζιών συνεδριάσεων (Τμήμα 3) υποχρεούνται όπως συμπληρώσουν και προσκομίσουν στην 
τεχνική προσφορά τους το ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης. 

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των 
προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus, να 
τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών. 

 

 

Φάσεις υλοποίησης της προμήθειας και εγκατάστασης των τραπεζιών συνεδριάσεων και 
Χρονοδιάγραμμα 

Η υλοποίηση θα ακολουθήσει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1. 

Τοπική παράδοση τραπεζιών συνεδριάσεων  

Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον προσφερθέντα εξοπλισμό (τραπέζια συνεδριάσεων) 
στους χώρους των ΚΕΥΔ, ως ανωτέρω. Ο Ανάδοχος στη φάση αυτή θα ολοκληρώσει την τοποθέτηση του 
εξοπλισμού στη φυσική του θέση.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση της φάσης θα σημάνει την τοποθέτηση του εξοπλισμού σε φυσική θέση και την 
ποσοτική παραλαβή του και ο βασικός έλεγχος της προσφερόμενης σύνθεσης. 

Υπηρεσίες εγγύησης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει σε όλα τα έπιπλά της διετή (2 χρόνια) εγγύηση, η οποία καλύπτει την 
επισκευή των βλαβών που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα 
σε αστοχία των υλικών ή σε κατασκευαστικό λάθος. Εάν η βλάβη δεν επιδιορθωθεί μετά την παρέμβαση 
του Αναδόχου, ο τελευταίος οφείλει να αντικαταστήσει το προβληματικό είδος. Αναλυτικά, ο εξοπλισμός 
θα λειτουργήσει στα ακόλουθα ΚΕΥΔ ανά πόλη: 
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ΚΕΥΔ - ΠΟΛΗ Ποσότητα τραπεζιών συνεδριάσεων 

ΑΘΗΝΑ 1 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 1 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 1 

ΓΛΥΦΑΔΑ 1 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1 

ΑΧΑΡΝΑΙ 1 

ΦΥΛΗ 1 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 

ΧΑΛΚΙΔΑ 1 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 

ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 

ΚΑΒΑΛΑ 1 

ΒΕΡΟΙΑ 1 

ΣΕΡΡΕΣ 1 

ΚΟΖΑΝΗ 1 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1 

ΛΑΡΙΣΑ 1 

ΒΟΛΟΣ 1 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1 

ΠΑΤΡΑ 1 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1 

ΡΟΔΟΣ 1 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 

ΧΑΝΙΑ 1 
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Καρέκλες επισκεπτών 

14  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

14.1  Αριθμός Τεμαχίων καρεκλών 320 τμχ   

14.2  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, το Μοντέλο και η 
αναλυτική σύνθεση των προσφερόμενων καρεκλών 

ΝΑΙ   
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15  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

15.1  
Θα είναι χωρίς τροχούς και η βάση τους από 
αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή 

ΝΑΙ   

15.2  Θα έχουν μπράτσα ΝΑΙ   

15.3  Η πλάτη τους θα είναι ανατομική και χαμηλή ΝΑΙ   

15.4  
Το υπόστρωμα θα είναι από αφρολέξ και η επένδυση 
του καθίσματος και της πλάτης θα είναι από ύφασμα 
ή δερματίνη μαύρου χρώματος 

ΝΑΙ   

16  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΙΠΛΩΝ 

16.1  
Να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση και 3 χρόνια 
παροχή ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   

16.2  
Να συμμορφώνονται πλήρως στους ισχύοντες 
κανονισμούς και πρότυπα. 

ΝΑΙ   

16.3  
Τα χρώματα όπου δεν προσδιορίζονται, θα επιλεγούν 
από δειγματολόγια που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος 

ΝΑΙ   

16.4  

Να προορίζονται για επαγγελματική χρήση, να είναι 
στιβαρά, εργονομικά, σταθερά και ανθεκτικά, ώστε να 
δημιουργούν στον χρήστη αίσθημα ασφάλειας και 
άνεσης. 

ΝΑΙ   

16.5  
Να έχουν αντίσταση στην φωτιά, να μην είναι 
εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν τις φλόγες 

ΝΑΙ   

16.6  

Να μην έχουν προεξέχοντα, ακάλυπτα ή κακά 
τελειώματα, ή άκρα που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν τραυματισμούς ή φθορές σε ενδύματα 
χρηστών. 

ΝΑΙ   

16.7  

Τυχόν κινούμενα μέρη τους να κινούνται ελεύθερα, με 
ευκολία, χωρίς θορύβους και χωρίς ιδιαίτερη 
προσπάθεια από το χρήστη ενώ τυχόν ρυθμίσεις τους 
να παραμένουν αμετάβλητες μέχρι την επόμενη 
ρύθμισή τους. 

ΝΑΙ   

16.8  

Τα υλικά κατασκευής τους να μην είναι τοξικά, να μην 
περιέχουν τοξικά πτητικά στις συνηθισμένες συνθήκες 
του περιβάλλοντος και να είναι κατά το δυνατόν 
ανακυκλώσιμα. 

ΝΑΙ   

16.9  
Όταν πρόκειται για καθίσματα, να εξασφαλίζουν την 
σωστή στάση του σώματος στο χρήστη και να 
παρέχουν καλή στήριξη του σώματος του. 

ΝΑΙ   

16.10  

Οι επιφάνειες των επίπλων που έρχονται σε επαφή με 
το χρήστη να είναι κατασκευασμένες από υλικά 
άριστης ποιότητας που να αντέχουν στον ιδρώτα, να 
μην είναι υγροσκοπικά, να είναι ελαφρώς 
αντιολισθηρά και γενικά να είναι ευχάριστα στην αφή. 

ΝΑΙ   

16.11  
Να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται 
εύκολα, γρήγορα, με ελάχιστα κοινά εργαλεία και όλες 
οι συνδέσεις τους να έχουν άριστο τελείωμα. 

ΝΑΙ   

16.12  
Να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό των δαπέδων 
των χώρων όπου θα εγκατασταθούν 

ΝΑΙ   

16.13  
Να καθαρίζονται, συντηρούνται και επισκευάζονται 
εύκολα και γρήγορα με συνηθισμένους απλούς 
τρόπους που θα υποδείξει αναλυτικά ο προμηθευτής 

ΝΑΙ   
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ή ο κατασκευαστής. 

16.14  
Να ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στην χρήση και 
το ύφος του χώρου  

ΝΑΙ   

16.15  

Τα υλικά και η τεχνική επεξεργασία των μετάλλων που 
διαμορφώνουν αναπόσπαστα μέρη των επίπλων 
(εξαρτήματα), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
προδιαγραφές των επίπλων που τα αφορά. 

ΝΑΙ   

 

 Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση των 
καρεκλών (Τμήμα 4) υποχρεούνται όπως συμπληρώσουν και προσκομίσουν στην τεχνική 
προσφορά τους το ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης. 

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των 
προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus, να 
τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών. 

 

Φάσεις υλοποίησης της προμήθειας και εγκατάστασης των καρεκλών επισκεπτών και Χρονοδιάγραμμα 

Η υλοποίηση θα ακολουθήσει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1. 

Τοπική παράδοση των καρεκλών επισκεπτών 

Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον προσφερθέντα εξοπλισμό (καρέκλες επισκεπτών) 
στους χώρους των ΚΕΥΔ, ως ανωτέρω. Ο Ανάδοχος στη φάση αυτή θα ολοκληρώσει την τοποθέτηση του 
εξοπλισμού στη φυσική του θέση.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση της φάσης θα σημάνει την τοποθέτηση του εξοπλισμού σε φυσική θέση και την 
ποσοτική παραλαβή του και ο βασικός έλεγχος της προσφερόμενης σύνθεσης. 

Υπηρεσίες εγγύησης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει σε όλα τα έπιπλά της διετή (2 χρόνια) εγγύηση, η οποία καλύπτει την 
επισκευή των βλαβών που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα 
σε αστοχία των υλικών ή σε κατασκευαστικό λάθος. Εάν η βλάβη δεν επιδιορθωθεί μετά την παρέμβαση 
του Αναδόχου, ο τελευταίος οφείλει να αντικαταστήσει το προβληματικό είδος. Αναλυτικά, ο εξοπλισμός 
θα λειτουργήσει στα ακόλουθα ΚΕΥΔ ανά πόλη: 

 

ΚΕΥΔ - ΠΟΛΗ Ποσότητα καρεκλών (επισκεπτών) 

ΑΘΗΝΑ 14 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 10 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 10 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 10 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 10 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 10 

ΓΛΥΦΑΔΑ 10 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 10 

ΑΧΑΡΝΑΙ 10 

ΦΥΛΗ 10 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14 

ΧΑΛΚΙΔΑ 10 
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ΚΟΡΙΝΘΟΣ 10 

ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 10 

ΚΑΒΑΛΑ 10 

ΒΕΡΟΙΑ 10 

ΣΕΡΡΕΣ 10 

ΚΟΖΑΝΗ 10 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10 

ΛΑΡΙΣΑ 10 

ΒΟΛΟΣ 10 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 10 

ΠΑΤΡΑ 14 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 

ΡΟΔΟΣ 10 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 14 

ΧΑΝΙΑ 10 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5 

 

Ερμάρια 

Ερμάριο τύπου 1 

17  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

17.1  Αριθμός Τεμαχίων ερμαρίων 60 τμχ   

17.2  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, το Μοντέλο και η 
αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου ερμαρίου 

ΝΑΙ   

18  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

18.1  Πλάτος ερμαρίου ≥80 εκατ   

18.2  Βάθος ερμαρίου (χωρίς τις πόρτες) ≥40 εκατ   

18.3  Ύψος ερμαρίου ≥180 εκατ   

18.4  
Το ερμάριο διαθέτει μέχρι τη μέση (+/- 25 εκατ) 
ανοιγόμενες πόρτες και από εκεί και πάνω 
τουλάχιστον δύο (2) ανοιχτά ράφια (χωρίς πόρτες) 

ΝΑΙ   

18.5  
Τα κουτιά των ερμαρίων θα είναι κατασκευασμένα 
από μελαμίνη με πλάτη από μελαμίνη ίδιου χρώματος 
μέσα σε ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά). 

ΝΑΙ   

18.6  Πάχος μελαμίνης κουτιών ερμαρίου ≥18 χιλ   

18.7  Πάχος πλάτης μελαμίνης κουτιών ερμαρίου ≥8 χιλ   

18.8  Τα ράφια θα είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη  ΝΑΙ   

18.9  Πάχος μελαμίνης ραφιών ερμαρίου ≥25 χιλ   

18.10  
Τα κασώματα εσωτερικά θα έχουν οπές για 
στηρίγματα, ώστε τα ράφια να μπορούν να 
μετακινούνται καθ’ ύψος. 

ΝΑΙ   

18.11  
Οι πόρτες θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη, και θα 
έχουν πόμολα με τελείωμα ματ ανοξείδωτο ή 
αλουμίνιο και κλειδαριές 

ΝΑΙ   

18.12  Πάχος μελαμίνης πορτών ερμαρίου ≥18 χιλ   

18.13  
Όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι από 
ταινία pvc. στρογγυλευμένη στις άκρες και στην 
απόχρωση της αντίστοιχης επιφάνειας 

ΝΑΙ   

18.14  Πάχος ταινίας PVC  ≥1,5 χιλ   

18.15  

Θα στηρίζονται σε ρυθμιζόμενα ποδαράκια τα οποία 
θα καλύπτονται από μπάζα στο χρώμα των 
κασωμάτων ή θα έχουν 2 ρεγουλατόρους στο κάτω 
μέρος των πλάγιων πλευρών για την οριζοντίωσή 
τους. 

ΝΑΙ   

18.16  Ύψος μπαζών ≥10 εκ   

18.17  Θα διαθέτει κλειδαριά με δύο (2) κλειδιά ΝΑΙ   

Ερμάριο τύπου 2 
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19  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

19.1  Αριθμός Τεμαχίων ερμαρίων 140 τμχ   

19.2  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, το Μοντέλο και η 
αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου ερμαρίου 

ΝΑΙ   

20  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

20.1  Πλάτος ερμαρίου ≥80 εκατ   

20.2  Βάθος ερμαρίου(χωρίς τις πόρτες) ≥40 εκατ   

20.3  Ύψος ερμαρίου ≥80 εκατ   

20.4  
Τα κουτιά των ερμαρίων θα είναι κατασκευασμένα 
από μελαμίνη με πλάτη από μελαμίνη ίδιου χρώματος 
μέσα σε ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά). 

ΝΑΙ   

20.5  Πάχος μελαμίνης κουτιών ερμαρίου ≥18 χιλ   

20.6  Πάχος πλάτης μελαμίνης κουτιών ερμαρίου ≥8 χιλ   

20.7  Τα ράφια θα είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη  ΝΑΙ   

20.8  Πάχος μελαμίνης ραφιών ερμαρίου ≥25 χιλ   

20.9  
Τα κασώματα εσωτερικά θα έχουν οπές για 
στηρίγματα, ώστε τα ράφια να μπορούν να 
μετακινούνται καθ’ ύψος. 

ΝΑΙ   

20.10  
Οι πόρτες θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη, και θα 
έχουν πόμολα με τελείωμα ματ ανοξείδωτο ή 
αλουμίνιο και κλειδαριές 

ΝΑΙ   

20.11  Πάχος μελαμίνης πορτών ερμαρίου ≥18 χιλ   

20.12  

Όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι από 
ταινία pvc πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. 
στρογγυλευμένη στις άκρες και στην απόχρωση της 
αντίστοιχης επιφάνειας 

ΝΑΙ   

20.13  Πάχος ταινίας PVC  ≥1,5 χιλ   

20.14  

Θα στηρίζονται σε ρυθμιζόμενα ποδαράκια τα οποία 
θα καλύπτονται από μπάζα στο χρώμα των 
κασωμάτων ή θα έχουν 2 ρεγουλατόρους στο κάτω 
μέρος των πλάγιων πλευρών για την οριζοντίωσή 
τους. 

ΝΑΙ   

20.15  Ύψος μπαζών ≥10 εκ   

20.16  Θα διαθέτει κλειδαριά με δύο (2) κλειδιά ΝΑΙ   

21  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΙΠΛΩΝ 

21.1  
Να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση και 3 χρόνια 
παροχή ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   

21.2  
Να συμμορφώνονται πλήρως στους ισχύοντες 
κανονισμούς και πρότυπα. 

ΝΑΙ   

21.3  
Τα χρώματα όπου δεν προσδιορίζονται, θα επιλεγούν 
από δειγματολόγια που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος 

ΝΑΙ   

21.4  
Να προορίζονται για επαγγελματική χρήση, να είναι 
στιβαρά, εργονομικά, σταθερά και ανθεκτικά, ώστε να 

ΝΑΙ   
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δημιουργούν στον χρήστη αίσθημα ασφάλειας και 
άνεσης. 

21.5  
Να έχουν αντίσταση στην φωτιά, να μην είναι 
εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν τις φλόγες 

ΝΑΙ   

21.6  

Να μην έχουν προεξέχοντα, ακάλυπτα ή κακά 
τελειώματα, ή άκρα που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν τραυματισμούς ή φθορές σε ενδύματα 
χρηστών. 

ΝΑΙ   

21.7  

Τυχόν κινούμενα μέρη τους να κινούνται ελεύθερα, με 
ευκολία, χωρίς θορύβους και χωρίς ιδιαίτερη 
προσπάθεια από το χρήστη ενώ τυχόν ρυθμίσεις τους 
να παραμένουν αμετάβλητες μέχρι την επόμενη 
ρύθμισή τους. 

ΝΑΙ   

21.8  

Τα υλικά κατασκευής τους να μην είναι τοξικά, να μην 
περιέχουν τοξικά πτητικά στις συνηθισμένες συνθήκες 
του περιβάλλοντος και να είναι κατά το δυνατόν 
ανακυκλώσιμα. 

ΝΑΙ   

21.9  

Οι επιφάνειες των επίπλων που έρχονται σε επαφή με 
το χρήστη να είναι κατασκευασμένες από υλικά 
άριστης ποιότητας που να αντέχουν στον ιδρώτα, να 
μην είναι υγροσκοπικά, να είναι ελαφρώς 
αντιολισθηρά και γενικά να είναι ευχάριστα στην αφή. 

ΝΑΙ   

21.10  
Να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται 
εύκολα, γρήγορα, με ελάχιστα κοινά εργαλεία και όλες 
οι συνδέσεις τους να έχουν άριστο τελείωμα. 

ΝΑΙ   

21.11  
Να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό των δαπέδων 
των χώρων όπου θα εγκατασταθούν 

ΝΑΙ   

21.12  

Να καθαρίζονται, συντηρούνται και επισκευάζονται 
εύκολα και γρήγορα με συνηθισμένους απλούς 
τρόπους που θα υποδείξει αναλυτικά ο προμηθευτής 
ή ο κατασκευαστής. 

ΝΑΙ   

21.13  
Να ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στην χρήση και 
το ύφος του χώρου  

ΝΑΙ   

21.14  

Τα υλικά και η τεχνική επεξεργασία των μετάλλων που 
διαμορφώνουν αναπόσπαστα μέρη των επίπλων 
(εξαρτήματα), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
προδιαγραφές των επίπλων που τα αφορά. 

ΝΑΙ   

 

 Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση των 
ερμαρίων (Τμήμα 5) υποχρεούνται όπως συμπληρώσουν και προσκομίσουν στην τεχνική 
προσφορά τους το ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης. 

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των 
προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus, να 
τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών. 

 

Φάσεις υλοποίησης της προμήθειας και εγκατάστασης των ερμαρίων και Χρονοδιάγραμμα 

Η υλοποίηση θα ακολουθήσει τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1.1. 

Τοπική παράδοση ερμαρίων  
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Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον προσφερθέντα εξοπλισμό (ερμαρίων) στους χώρους 
των ΚΕΥΔ, ως ανωτέρω. Ο Ανάδοχος στη φάση αυτή θα ολοκληρώσει την τοποθέτηση του εξοπλισμού στη 
φυσική του θέση. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της φάσης θα σημάνει την τοποθέτηση του εξοπλισμού σε φυσική θέση και την 
ποσοτική παραλαβή του και ο βασικός έλεγχος της προσφερόμενης σύνθεσης. 

Υπηρεσίες εγγύησης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει σε όλα τα είδη της διετή (2 χρόνια) εγγύηση, η οποία καλύπτει την 
επισκευή των βλαβών που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα 
σε αστοχία των υλικών ή σε κατασκευαστικό λάθος.  Εάν η βλάβη δεν επιδιορθωθεί μετά την παρέμβαση 
του Αναδόχου, ο τελευταίος οφείλει να αντικαταστήσει το προβληματικό είδος. Αναλυτικά, ο εξοπλισμός 
θα λειτουργήσει στα ακόλουθα ΚΕΥΔ ανά πόλη: 

 

ΚΕΥΔ – ΠΟΛΗ Ποσότητα ερμαριών  

ΑΘΗΝΑ 10 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 6 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 6 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 6 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 6 

ΓΛΥΦΑΔΑ 6 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 6 

ΑΧΑΡΝΑΙ 6 

ΦΥΛΗ 6 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10 

ΧΑΛΚΙΔΑ 6 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 6 

ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 6 

ΚΑΒΑΛΑ 6 

ΒΕΡΟΙΑ 6 

ΣΕΡΡΕΣ 6 

ΚΟΖΑΝΗ 6 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6 

ΛΑΡΙΣΑ 6 

ΒΟΛΟΣ 6 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 6 

ΠΑΤΡΑ 10 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 

ΡΟΔΟΣ 6 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 10 

ΧΑΝΙΑ 6 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 419/1. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ:  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 
145.100 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 117.016,13€ ΦΠΑ 24%: 
28.083,87€).  

 

Αναλυτικότερα η εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ παρατίθεται στον κάτωθι 
πίνακα: 

    

    
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (γραφείο, 
τροχήλατη καρέκλα, 

συρταριέρα) 

200 50.483,87 € 62.600,00 € 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ 

130 19.919,36 € 24.700,00 € 

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

30 4.596,77 € 5.700,00 € 

ΤΜΗΜΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

320 20.645,16 € 25.600,00 € 

ΤΜΗΜΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΡΜΑΡΙΩΝ 
200 21.370,97 € 26.500,00 € 

 

 

                              

 

 

 

  

  

 


