
                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                     
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Γενική Δ/νση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

       
         
         Αθήνα,      04/11/2019

         Αριθ. Πρωτ. : 111994-04/11/2019

Ταχ. Δ/νση       

Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email: 

: Λ. Θηβών 196-198, 
  Αγ. Ι. Ρέντης
: 182 33
: Ζ. Στύλογλου
: 213 212 5656
: 213 212 5703
z.styloglou@keyd.gov.gr

 Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια επίπλων προς κάλυψη των 
αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε 

ανάδειξη προμηθευτή  για την προμήθεια επίπλων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τον πίνακα 

ειδών και προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια των ζητούμενων επίπλων ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (10.800,00€ με Φ.Π.Α.) και βαρύνει τον ΑΛΕ 

3120489001 προϋπολογισμού έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 1035.601.0000000 βάσει της υπ’ 

αριθ. 46789/25-04-2019 απόφασης δέσμευσης πίστωσης  - ΑΔΑ: ΨΤ7Η465ΧΙ8-ΜΜΤ & ΑΔΑΜ: 

19REQ004872052).

Επισημαίνεται ότι κάθε  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» στην οποία θα ανατεθούν οι προμήθειες 

των ανωτέρω ειδών θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό και σφραγισμένο 

φάκελο, η οποία θα πρέπει να έχει περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Ειδικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Θηβών 196-198, 6ος όροφος, γραφείο 602), το αργότερο μέχρι την 
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11/11/2019, ημέρα Δευτέρα. Επισημαίνεται ότι ανήκει στην ευθύνη των υποψηφίων η 

εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα 

από το Πρωτόκολλο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν 

λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποδιαιρεί την παρούσα σε πέντε (05) Τμήματα για την επίτευξη της 

μέγιστης δυνατής συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη διαδικασία σύναψης της παρούσας και 

την ανάπτυξη συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων. Τα εν λόγω Τμήματα 

περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολικά 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.

Η ανάδειξη του αναδόχου/ων – προμηθευτή/ών, θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για κάθε τμήμα της παρούσας 

πρόσκλησης.

Εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αναφέρει στην προσφορά 

του.

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα:

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

2) Οικονομική Προσφορά του προσφέροντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης

Επισημαίνεται ότι:

 Χρόνος & Τόπος Παράδοσης: Η παράδοση των επίπλων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία 

της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους επί της Λ. Θηβών 196-198, στον Αγ. 



Ιωάννη Ρέντη, 6ος όροφος,  εντός είκοσι εργάσιμων ημερών (20) από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. Τα  έξοδα  συσκευασίας  και  αποστολής   και συναρμολόγησης 

επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

 Παραλαβή: Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια ετήσια επιτροπή παραλαβής που έχει 

συσταθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1029/7-1-2019 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΩΣ2Θ465ΧΙ8-Χ7Ε), κατόπιν 

συναρμολόγησης εκ μέρους του Αναδόχου, όπου αυτό απαιτείται.

 Πληρωμή επί πιστώσει: Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα 

του δικαιούχου μετά την έκδοση του τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των υλικών 

από την αρμόδια επιτροπή. Ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει το τιμολόγιο πώλησης 

των ειδών στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (γραφείο 602) συνοδευόμενο από έγγραφο - 

βεβαίωση της τραπέζης στην οποία επιθυμεί να γίνει η πληρωμή με την αναγραφή του 

ονόματος της εταιρείας και του αριθμού ΙΒΑΝ, ή εναλλακτικά από φωτοαντίγραφο της 

πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τραπέζης.

    
   Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας

Φώτης Κουρμούσης

Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
2. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
4. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

κ.α.α.
  ΖΑΝΤΟΥΛΙΑΔΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ         

 

 



                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑ 1

1
Γραφείο 
Εργασίας 
Στελεχών

Γραφείο διαστάσεων 160 εκ. * 80 εκ.                                                  
Αναλυτικότερα οι επιφάνειες, τα πόδια και οι 
ποδιές θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη πάχους 
25χιλ. Όλα τα εμφανή περιθώρια των 
επιφανειών θα είναι καλυμμένα με ταινία από 
pvc τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλευμένη στις 
άκρες στην ίδια απόχρωση. Οι επιφάνειες 
εργασίας,  τα πόδια και οι ποδιές θα είναι σε 
απόχρωση ανοιχτού γκρι (βάσει δείγματος της 
Υπηρεσίας). Τα πόδια στο κάτω μέρος θα φέρουν 
2 ρεγουλατόρους για τη ρύθμιση της 
οριζοντιότητας. Όλα τα κεντρικά γραφεία θα 
έχουν στην επιφάνεια εργασίας οπή φινιρισμένη 
με πλαστικό δακτύλιο για τη διέλευση των 
καλωδίων, με περιστρεφόμενο καπάκι για την 
ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό 
των καλωδίων. 

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας σε 
συνήθη χρήση για τουλάχιστον δύο (2) ετών 
από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 
των ειδών από την Υπηρεσία.

12 (δώδεκα)

2 Συρταριέρα

Συρταρίερα διαστάσεων 43 εκ. * 56 εκ. * 57 
εκ.  περίπου                            
Τροχήλατη συρταριέρα με συρόμενα συρτάρια (3 
μεγάλα συρτάρια και 1 συρτάρι-μολυβοθήκη το 
οποίο να διαθέτει κλειδαριά). 
Θα πρέπει είναι κατασκευασμένη από έγχρωμη 
μελαμίνη σε απόχρωση ανοιχτού γκρι (βάσει 
δείγματος της Υπηρεσίας) και όλα τα εμφανή 
περιθώρια των επιφανειών θα είναι καλυμμένα 
με ταινία από pvc πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. 
στρογγυλεμένη στις άκρες στην ίδια απόχρωση. 

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας σε 
συνήθη χρήση για τουλάχιστον δύο (2) ετών 
από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 
των ειδών από την Υπηρεσία. 

12 (δώδεκα)

Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη Τμήματος 1

2.000,00€

Παρατήρηση:

Οι ενδιαφερόμενοι για το παρόν τμήμα υποχρεούνται να προσέλθουν 
στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
επί της Λ. Θηβών 196 – 198 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, 6ος όροφος, 
γραφείο 603, προκειμένου να τους δοθούν οδηγίες σχετικά με τον 
χρωματισμό των ζητούμενων επίπλων (δείγμα), έτσι ώστε τα 
προσφερόμενα έπιπλα να είναι όμοια με τα ήδη υπάρχοντα της 
Υπηρεσίας.



ΤΜΗΜΑ 2

1 Εργασιακό 
κάθισμα

Εργασιακό κάθισμα τροχήλατο, ανατομικό, 
περιστρεφόμενο με  ψηλή πλάτη και μπράτσα 
σταθερά.      
                                                                               
Θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
                                                                          
1. μηχανισμό ανάκλισης βαρέως τύπου και 
σταθεροποίησης της πλάτης που θα 
ενεργοποιείται με ειδικό λεβιέ                                                                    
2. αμορτισέρ για αυξομείωση του ύψους του 
καθίσματος με λεβιέ ρύθμισης                    
3. μπράτσα σταθερά                                                                                
4. πεντακτινωτή τροχήλατη βάση με ροδάκια                                                
5. προσαρμοσμένο αφρώδες μαξιλάρι με ύφασμα
6. Το χρώμα του υφάσματος θα επιλεγεί από 
δειγματολόγιο που θα προσκομίσει ο ανάδοχος.      

 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας σε 
συνήθη χρήση για τουλάχιστον δύο (2) ετών 
από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 
των ειδών από την Υπηρεσία.                                

40 (σαράντα)

Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη Τμήματος 2

3.200,00€

ΤΜΗΜΑ 3

1 Ντουλάπα

Ντουλάπα μελαμίνης πάχους 2,5εκ. 
διαστάσεων 200εκ. * 80εκ. * 40εκ. περίπου , 
χρώματος ανοικτού γκρι (βάσει δείγματος της 
Υπηρεσία) με δύο ανοιγόμενες πόρτες με 
κλειδαριά, 1 σταθερό ράφι και 3 εσωτερικά 
ράφια ρυθμιζόμενα ανάλογα με τις ανάγκες 
(συνολικά 5 χώροι), με ενισχυμένη πλάτη για 
μεγαλύτερη αντοχή και ρεγουλατόρους για τη 
ρύθμιση της οριζοντιότητας. 

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας σε 
συνήθη χρήση για τουλάχιστον δύο (2) ετών 
από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 
των ειδών από την Υπηρεσία.

20 (είκοσι)

2 Ερμάριο

Ερμάριο μελαμίνης πάχους 2,5 εκ., 
διαστάσεων 90 εκ. * 38 εκ. * 80 εκ. περίπου, 
χρώματος ανοικτού γκρι (βάσει δείγματος της 
Υπηρεσίας), με δύο ανοιγόμενες πόρτες με 
κλειδαριά, 1 κινητό εσωτερικό ράφι ρυθμιζόμενο 
ανάλογα με τις ανάγκες (συνολικά 2 χώροι), με 
ενισχυμένη πλάτη για μεγαλύτερη αντοχή και 
ρεγουλατόρους για τη ρύθμιση της 
οριζοντιότητας. 

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας σε 
συνήθη χρήση για τουλάχιστον δύο (2) ετών 
από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 
των ειδών από την Υπηρεσία.

3 (τρία)

3 Ντουλάπι Ντουλάπι κρεμαστό μελαμίνης, διαστάσεων 1 (ένα)



κρεμαστό 60εκ.(ύψος) * 40εκ. (πλάτος)* 40εκ (βάθος). 
περίπου , λευκού χρώματος, με μια (1) 
ανοιγόμενη πόρτα και (2) ράφια.

Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη Τμήματος 3

4.350,00€

Παρατήρηση:

Οι ενδιαφερόμενοι για το παρόν τμήμα υποχρεούνται να προσέλθουν 
στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
επί της Λ. Θηβών 196 – 198 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, 6ος όροφος, 
γραφείο 603, προκειμένου να τους δοθούν οδηγίες σχετικά με τον 
χρωματισμό των ζητούμενων επίπλων (δείγμα), έτσι ώστε τα 
προσφερόμενα έπιπλα να είναι όμοια με τα ήδη υπάρχοντα της 
Υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ 4

1 Τραπέζι 
Συνεδριάσεων

Επαγγελματικό τραπέζι συνεδριάσεων 
έγχρωμης μελαμίνης, διαστάσεων 
240*115*75 περίπου (παραλληλόγραμμο για 8 
άτομα). Η επιφάνεια του τραπεζιού θα στηρίζεται 
σε δύο (2) μεταλλικά πόδια τα οποία θα 
αποτελούνται από κολώνα και κυκλική βάση, σε 
διαστάσεις τέτοιες που να εξασφαλίζεται η 
μέγιστη σταθερότητα. Το χρώμα της μελαμίνης 
θα επιλεγεί από δειγματολόγιο που θα 
προσκομίσει ο ανάδοχος.      

1 (ένα)

Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη Τμήματος 4

750,00€

ΤΜΗΜΑ 5

1 Καρέκλα

Καρέκλα από μασίφ ξύλο, χρώματος σκούρο 
καφέ, με επένδυση σκούρο καφέ τεχνόδερμα για 
χρήση σε επαγγελματικό χώρο (καρέκλα για 
συνεδριακό τραπέζι).
Θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Η πλάτη και η έδρα να είναι 
κατασκευασμένες από ενισχυμένο ξύλινο 
σκελετό που να καταλήγει σε 4 μασίφ 
πόδια ξύλου. 

2. Οι καταλήξεις των ποδιών να διαθέτουν 
προστατευτικά για την προστασία του 
πατώματος από ανεπιθύμητες φθορές.

3. Η πλάτη και η έδρα να είναι 
επενδεδυμένες με τεχνόδερμα Pu υψηλών 
αντοχών με δυνατότητα να καθαρίζεται 
εύκολα.

4. Προτεινόμενες Διαστάσεις: 45*45*95 
περίπου

5. Το χρώμα του ξύλου θα επιλεγεί από 
δειγματολόγιο που θα προσκομίσει ο 
ανάδοχος.      

8 (οχτώ)

Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη Τμήματος 5

500,00€



                
Σημείωση : Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να μεταβάλει τις ανωτέρω ποσότητες βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας  ως εξής:  Ποσοστό 30%  στην περίπτωση της μεγαλύτερης 
ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να 
ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4, Ν.1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλαδή : «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει 
ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», 
δηλώνω ότι :

1. Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

2. Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου.

3. Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί από την 

ισχύουσα νομοθεσία.

4. Δεν τελώ σε πτώχευση και επίσης δεν τελώ σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

5. Δεν έχω τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα έτσι όπως ορίζεται στις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 

6. Έλαβα γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, τους αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα.

                                                             Ημερομηνία,…/…./….

                                                                                        Ο Δηλών

                                                                                  (Υπογραφή & Σφραγίδα)

  



Επισημαίνεται ότι :

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση υπογραφής της 
ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους.

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σε ευρώ σύμφωνα με το 

παρακάτω υπόδειγμα:

Τμήμα …….: Ποσότητα Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ

Δαπάνη 
χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α. Συνολική 
Δαπάνη

Περιγραφή:

               


