
                                                                                             

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για την λειτουργία 

του «Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας- One Stop Liaison 

Office» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 118 για την απευθείας 

ανάθεση  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/28-06-2014) 

3. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 

(ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 

και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014) 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-1999) όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει 

8. Το Π.Δ. 80/2016  "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"  (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/5-8-2016) 

9. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία 

10. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23.5.2017) 

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
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Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2019 

Αρ.Πρωτ. : 430920(10585) 
Προς: 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 

 



11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27-

12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 81320 & 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/τ΄ Β΄/30-12-2016) 

12.Την αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον 

Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών 

Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και 

Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Τ' Β΄/10-2-2017) 

13. Την αριθμ. 243/12-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. περί ''Ψήφισης προϋπολογισμού και 

ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2019''. 

14. Τη με αριθμ. 156/16-06-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2142/Β΄/22-6-

2017) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας της απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική 

Επιτροπή της Π.Κ.Μ. 

15. Το με αριθμ. πρωτ. 423915(1221)/03-07-2019 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών της Αυτοτελούς 

Διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  

16. Την με αρ. Πρωτ. 230594(6874)/30-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:6Ε3Θ7ΛΛ-908, και A/A 2805 

του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. – Κ.Α.Ε. 02.21.00.725.9899.ιστ.01- 

Υλικοτεχνική υποδομή δημιουργίας δομής υποστήριξης Επιχειρηματικότητας ONE STOP SHOP (καταχωρήθηκε με α/α 

2693 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής 

Διαχείρισης της  Διεύθυσνης Οικονομικού Π.Κ.Μ.). 

 

Ανακοινώνει ότι: 

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για 

την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για την λειτουργία του «Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας- One Stop Liaison Office» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη 

τιμή). 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 6.000,00€ ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (4.838,71€ ευρώ άνευ Φ.Π.Α.). 
 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια -με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το αρ.118 του 

ν.4412/16- εξοπλισμού γραφείου για την λειτουργία του «Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας- One Stop Liaison Office» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις κάτωθι 

προδιαγραφές και όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα I για το σύνολο των τμημάτων: 
 

 Τμήμα Α: Τέσσερεις (4) καρέκλες εργασίας γραφείου με ρόδες και με εργονομικό σχεδιασμό.  Συνολικός 

προϋπολογισμός και για τις  4 καρέκλες 600 € Συμπ. ΦΠΑ 

 Τμήμα Β: Τέσσερα (4) γραφεία ειδικού σχεδιασμού  σχήματος «τραπεζίου» (σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια 

στις τεχνικές προδιαγραφές) . Συνολικός προϋπολογισμός και για τα 4 γραφεία  3.300 € Συμπ. ΦΠΑ 

  Τμήμα Γ: Οχτώ (8) καρέκλες επισκέπτη. Συνολικός προϋπολογισμός και για τις 8 καρέκλες 400 € Συμπ. ΦΠΑ 

 Τμήμα Δ: Δύο (2) Βιβλιοθήκες/ντουλάπες γραφείου από μελαμίνη με ανοιγόμενες πόρτες και με  εξωτερικά 

πρόσθετα καπάκια , με κλειδαριά και διαστάσεων 40Χ80Χ200 εκ. . Συνολικός προϋπολογισμός και για τις 2 

ντουλάπες 700 € Συμπ. ΦΠΑ 

 Τμήμα Ε:Τέσσερεις (4) συρταριέρες γραφείου από μελαμίνη με ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη και άλλα τρία 

μεταλλικά συρτάρια. Συνολικός προϋπολογισμός και για τις 4 συρταριέρες 1.000 € Συμπ. ΦΠΑ 

 

 

 



2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για 

τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η 

σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. 

 

3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να είναι  δακτυλογραφημένες, να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική 

γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

    Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και 

τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

διαγωνιζομένου) καθώς επίσης και να φέρει την ένδειξη: "Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για την λειτουργία του 

«Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας- One Stop Liaison 

Office» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.”, περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους (2) δύο 

υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους:  

 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) 

 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) 

Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»   (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ), ο οποίος θα πρέπει να είναι σφραγισμένος 
Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου, πρέπει να περιλαμβάνεται μόνο  το εξής:  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου του 

προσφέροντος (σε περίπτωση ΕΞΥΠΠ) προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.-Τμήμα 

Προμηθειών, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ , όπου 

δηλώνονται τα κάτωθι: 

  

i. ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της 

ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης 

ii. ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της "Αριθμ.430920(10585)/09-09-2019 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για την λειτουργία του 

«Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας- One Stop Liaison Office» της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.” Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

iii. ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο, από όπου θα προκύπτει η επαγγελματική του δραστηριότητα 

και να δηλώνεται υποχρεωτικά ποιο επιμελητήριο είναι εγγεγραμμένος (σε περίπτωση ΕΞΥΠΠ) 

iv. ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

σχετικά με τα εξής αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

 

Σημειώνεται σε ό,τι αφορά το  ποινικό μητρώο,  ότι η υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται ΜΟΝΟ από τον νόμιμο εκπρόσωπο 



της συμμετέχουσας εταιρίας, αλλά θα αφορά-θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σχετική ποινική καταδίκη με αμετάκλητη 

απόφαση για όλους τους υπόχρεους για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ.1 του Ν.4412/2016, ήτοι:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), για όλους τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

v. ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

vi. ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος καθώς και να δηλώνονται οι οργανισμοί  κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 

 

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί   η προσκόμιση των 

αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο, μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ανάθεσης: 

 

1) Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο εκδίδεται από το οικείο 
Επιμελητήριο  

2) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς  
τους δεν έχουν καταδικαστεί  με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά ορίζονται στις 
διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα 
ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.),  

προσκομίζεται αντίγραφο ποινικού μητρώου για τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), προσκομίζεται αντίγραφο ποινικού μητρώου για τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

3) Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου. 

 

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται  ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει 
υπαχθεί σε εξυγίανση ούτε σε αναγκαστική διαχείριση,  εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο. 
 
Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση, εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο.  Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση 

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.  
Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση. 
 
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς  οποία αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων 
 

 



 

4) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας  
Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών/υπηρεσία 
TAXISNET, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  
Πιστοποιητικό αρμόδιας  κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από τον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε 
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 

6) Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα 

από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των 

σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους.  Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: 

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες: 

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ 

(ΤΑΕ-ΕΠΕ) 

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης: 

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες: 

  Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική     εκτύπωση από το μητρώο της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν: 

-η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, -όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,  

-το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 

- καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση  στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ανάλογα 

με το είδος του εγγράφου, δημόσιου ή ιδιωτικού και εν προκειμένω: 

  

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 
 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). 
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

   
 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 



επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014, είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την 
έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ήτοι μετά την ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το  έγγραφο. 

 

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, 
σας επισημαίνουμε ότι ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 80, παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως αυτό 
προστέθηκε με τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α'/1-4-2019), τα οποία αναφέρονται αναλαυτικά στο 
συνημμένο παράρτημα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρο 80, παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με τον Ν.4605/2019)   

 

Τα αποδεικτικά μέσα της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 
του Ν.4412/2016 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 γίνονται 
αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73 (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ), την 

περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΕΠΕ) και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 73 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ και ΓΕΜΗ ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 

ενημερότητα) εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  

 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75   (ότι είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται), τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις (π.χ. για άλλες περιπτώσεις του άρθρου 80 παρ.2, εδάφιο β΄ Ν.4412/2016  αν το κράτος-μέλος 

ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση) εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και  

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. 

 

Β. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ), ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος  

Το ένα θα φέρει την ένδειξη ''Πρωτότυπο'' και το άλλο ''Αντίγραφο''. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 



απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται μέσω της κατάθεσης τεχνικών 

φυλλαδίων κατασκευαστή , εγχειριδίων κλπ. 

Γ. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ), ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος  

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα-υπόδειγμα οικονομικής 

προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

περιέχει τη συνολική οικονομική προσφορά για την προμήθεια, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς σε 

ΕΥΡΩ  (άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.) Δεκτές γίνονται οι οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται 

για το σύνολο των τμημάτων. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον  προδιαγεγραμμένο χρόνο και 

στην ποιότητα σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από 

την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του, η οποία 

υπογράφεται από τον προσφέροντα και περιλαμβάνει συνολικά το κόστος υλοποίησης του έργου με την αμοιβή του 

Αναδόχου και θα εμπεριέχει το κόστος για την αμοιβή και τις πάσης φύσεως δαπάνες του προσωπικού του, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές. 

 

Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη των 6.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α 24% θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι όποιες πρόσθετες 

διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να κριθεί το αποδεκτό ή μη 

της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.  

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 365 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών.                                               

 

3.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την  αποστείλουν ταχυδρομικά -courier σε 
σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του τμήματος Προμηθειών 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη έως την 

16/09/2019 και ώρα 13:00. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία της ανάθεσης υπηρεσία στα  
γραφεία του τμήματος προμηθειών, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους 
την ίδια μέρα (16/09/2019 και ώρα 13:00). και ώρα 13:30 
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο 

τηλέφωνο 2313 – 319.719 (Κα Ευδοκία Μάγγου για τεχνικά θέματα που αφορούν το είδος του υπο 

προμήθεια εξοπλισμού) & στο τηλέφωνο 2313 – 319.143 (για διαδικαστικά θέματα της ανάθεσης). 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται η ορθότητα κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης και της 

Τεχνικής Προσφοράς. 
Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς το ανωτέρω θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών 

προσφορών» όπου και θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές με φθίνουσα σειρά. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο 

προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του έργου, ο οποίος και καλείται να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

Δικαιολογητικά, πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης (Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, Φορολογική και Ασφαλιστική 

Ενημερότητα, Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο).  
 



5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα 
βεβαιώνει την καλή εκτέλεση ως προς την παραλαβή των ειδών. 
 
Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά αιτιολογημένες 
συνθήκες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
 
Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. 
 

 

 

 

 

                                                                                     Με Εντολή Π.Κ.Μ. 
                                                                                                    Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 

                                     
 

                                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
προμήθειας επίπλων για τον Μηχανισμό Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας 
 

Τμήμα Α:Καρέκλα Εργασίας με ρόδες   
Τεμάχια:  4 (τέσσερα)   
Προϋπολογισμός:  600 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και για τα 4 τεμάχια 
Κάθισμα γραφείου με ρόδες και με εργονομικά σχεδιασμένη, ρυθμιζόμενη καθ'ύψος πλάτη, υλικό πλάτης από δίχτυ, υλικό 
της βάσης καθίσματος από 100% Πολυεστέρα.  
Ενσωματωμένη  υποστήριξη της οσφυϊκής περιοχής του χρήστη που αποσυμφορίζει την πίεση στη σπονδυλική στήλη.  
Να διαθέτει μηχανισμό που επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση έδρας – πλάτης, να διαθέτει σύστημα για επαναφορά 
της πλάτης και επίσης σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Η έδρα του 
καθίσματος να έχει την δυνατότητα μετακίνησης εμπρός-πίσω επί του άξονα, για την εύρεση της βέλτιστης θέσης σε 
σχέση με την απόσταση από την πλάτη του καθίσματος.  
Λοιπές ρυθμίσεις του καθίσματος: Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, 
βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Ρυθμιζόμενο ύψος της πλάτης με ευκολία (ανεξάρτητα από την έδρα).Τα μπράτσα 
του καθίσματος να είναι ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος με δυνατότητα περιστροφής. Η επιφάνεια επαφής των μπράτσων να 
μπορεί να μετακινηθεί εμπρός και πίσω.  Το χρώμα του διχτυού στην πλάτη του καθίσματος ορίζεται σε: Μαύρο ή 
σκούρο γκρι  • το χρώμα της επένδυσης στην έδρα του καθίσματος ορίζεται σε: μαύρο ή σκούρο γκρι. 
Οι επιθυμητές διαστάσεις είναι όπως στο σχέδιο ( με αποδεκτές τις μικρές αποκλίσεις επί αυτών) : 

 

 

Τμήμα Β: Γραφείο Εργασίας σχήματος τραπεζίου  
Τεμάχια:  4 (τέσσερα)   
Προϋπολογισμός:  3300 ευρώ (συμπ.ΦΠΑ) και για τα 4 τεμάχια 
  Γραφείο εργασίας πρότυπου σχεδίου και σχήματος «τραπεζίου», για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες του One Stop 
Liaison Office της ΠΚΜ .  
Το γραφείο αυτό έχει δυνατότητα πολυμορφικής σύνθεσης μαζί με αλλά όμοιου σχήματος, ώστε να μπορέσει να δώσει 
άλλες τρεις εναλλακτικές συνθέσεις (βλέπε σχήματα) για ένα ενιαίο τραπέζι συνεργασίας που θα φιλοξενήσει 10 και πλέον 
άτομα. Το γραφείο αυτό επίσης θα είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση γραφείου. Θα αποτελείται από υλικό ΞΥΛΟ 
ΣΟΥΗΔΙΑΣ ή ξύλο οξιάς ή άλλο παρόμοιο κατάλληλο ξύλο, ενώ το χρώμα του θα είναι επίσης ανοιχτόχρωμο «ξύλο 
Σουηδίας» με απλό άχρωμο ανθεκτικό λούστρο, με στρογγυλεμένες γωνιές και ακμές όπως στο σχέδιο. Οι διαστάσεις του 
γραφείου αυτού που έχει σχήμα «τραπεζίου» θα είναι : ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Βάση μεγάλη 1.95cm  - βάση 
μικρή 0.95cm  - ύψος 0.95 cm. Πάχος της τάβλας γραφείου:3 cm και τελικό ύψος γραφείου: 0.72  & 0.76 cm  
Το γραφείο θα στηρίζεται σε βάση τεσσάρων ξύλινων ποδιών, έκαστο πόδι θα είναι τριγωνικής διατομής. Η επιφάνεια της 
βάση στήριξης των ποδιών στο σημείο εφαρμογής με το τραπέζι θα είναι μικρότερη από την επιφάνεια επαφής στο 

έδαφος, δηλαδή τα πόδια θα διαθέτουν μία ελαφριά κλίση (βλέπε σχήμα). Το πάχος των ξύλινων ποδιών στο σημείο 
επαφής με το τραπέζι θα είναι 6cmΧ6cm ενώ θα καταλήγει προοδευτικά σε 3cmΧ3cm στο έδαφος. Τα πόδια του 
τραπεζιού θα είναι βαμμένα στο πάνω μισό , με άχρωμο ανθεκτικό λούστρο ενώ στο κάτω μισό του με υπόλευκο χρώμα  
(βλέπε σχήμα).  
Τεμάχια :  4 (τέσσερα) γραφεία εκ των οποίων  δύο γραφεία θα έχουν τελικό ύψος 0,72 και δυο εκ των γραφείων έχουν 
τελικό ύψος 0,76 εκ 



Ακολουθούν τα σχέδια του γραφείου : 

 

 
Η καθημερινή ανάπτυξη των γραφείων : 2 εκ των γραφειων έχουν ύψος 0,72 και δυο εκ των γραφειων 
έχουν ύψος 0.76 εκ και τμήματά τους θα αλληλεπικαλύπτονται  



 
 
Συνθέσεις γραφείων για τη δημιουργία ενιαίας τράπεζας συνεργασίας  :  

 



 
 
 

 
 



 
 
 

Τμήμα Γ: Καρέκλα συνεργασίας  
Τεμάχια : 8 (οκτώ) 
Προϋπολογισμός:  400 ευρώ (συμπ.ΦΠΑ) και για τα 8 τεμάχια 
Καρέκλα σε συνδυασμό υλικού πολυπροπυλενίου και τεχνοδέρματος, σε γραμμή Mid Century Modern.Η βάση της 
καρέκλας και η πλάτη είναι μονοκόμματα για να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αντοχή. Οι γραμμές του καθίσματος είναι 
εργονομικές, με στρογγυλεμένες ακμές και γωνίες.  Το υλικό του σκελετού και των ποδιών του καθίσματος είναι από 

υψηλή ποιότητα πολυπροπυλενίου σε επιθυμητό γκρι χρώμα. Η καρέκλα διαθέτει μαξιλαράκι με δερμάτινο PU σε γκρι 
χρώμα .  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ενδεικτικές) : 48X56X82 εκ. 

 

 

Τμήμα Δ : Βιβλιοθήκη/Ντουλάπα Γραφείου   
Τεμάχια : 2 (δύο) 
Προϋπολογισμός:  700 ευρώ (συμπ.ΦΠΑ) και για τα 2 τεμάχια 
Βιβλιοθήκες από μελαμίνη με ανοιγόμενες πόρτες. 
Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Η 
Βιβλιοθήκη θα διαθέτει εξωτερικά πρόσθετα καπάκια και εσωτερικά ράφια . 
Α.Τεχνικά Στοιχεία Βιβλιοθηκών 
Α.1. Το κάσωμα της βιβλιοθήκης θα αποτελείται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη 
επίστρωση μελαμίνης. Το κάσωμα και οι πόρτες επενδύονται με ταινία περιθωρίου. 
Α.2. Η βιβλιοθήκη θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας με τρία κλειδιά. 
Α.3. Όλα τα κασώματα των βιβλιοθηκών από μελαμίνη φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0–10 mm με εσωτερική 
ρύθμιση.  
Α.4. Στην βιβλιοθήκη το πρόσθετο καπάκι προεξέχει από τα πλαϊνά και καλύπτει τις πόρτες. 
Α.6. Το ύψος της βιβλιοθήκης δεν συμπεριλαμβάνει τα πρόσθετα καπάκια . 
Εγγυήσεις : 5 έτη   
Χρώμα : Σουηδικού  ξύλου ή εναλλακτικά οξιάς. 



Διαστάσεις : 400 x 800 x 2000 mm 

 

 

Τμήμα Ε: Συρταριέρες γραφείου  
Τεμάχια : 4 (τέσσερα) 
Προϋπολογισμός:  1000 ευρώ (συμπ.ΦΠΑ) και για τα 4 τεμάχια 
Συρταριέρα από μελαμίνη με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού στο 100% με σύστημα 
απόσβεσης κλεισίματος ''soft close'' (φρένο). 
Η συρταριέρα θα φέρει ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη και επίσης θα φέρει επιπλέον τρία(3)μεταλλικά συρτάρια, που 
καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης και θα διαθέτουν σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας ''anti-tilt'', που δεν επιτρέπει 
το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό. Παράλληλα, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην κλειστή 
θέση και κλειδαριά ασφαλείας. 
Α. Τεχνικά Στοιχεία Συρταριέρας 
Α.1. Η συρταριέρα θα φέρει μεταλλικά συρτάρια. 
Α.2. Στην συρταριέρα, τα συρτάρια καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης. 
Α.3. Στις συρταριέρες τα συρτάρια φέρουν σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας “anti-tilt”, που δεν επιτρέπει το 
άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό. 
Α.4. Tα συρτάρια ανοίγουν 100% και έχουν σύστημα απόσβεσης κλεισίματος “soft close”. 
A.5. Το πρωτο συρτάρι διαθέτει μολυβοθήκη 
Α.6. Οι συρταριέρες θα έχουν βάθος 80 cm. 
Α.7. Το πάχος λαμαρίνας για τα συρτάρια είναι τουλάχιστον 0,8 mm. 
A.8. Αντοχή των συρταριών σε βάρος: με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης: 25 kg. 
Α.9. Οι συρταριέρες θα είναι τροχήλατες με ροδάκια και με δυνατότητα φρεναρίσματος των τροχών. 
Α.10. Η συρταριέρα θα είναι από από μελαμίνη, με κάσωμα κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών 
στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. 
A.11 Όλες οι συρταριέρες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. 
Διαστάσεις (ενδεικτικές) :  433mm X 800mm X 545mm 
Χρώμα : Σουηδικού  ξύλου ή εναλλακτικά οξιάς. 
Εγγυήσεις : 5 έτη  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων 

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Τμήμα Α: 

Τέσσερεις (4) καρέκλες εργασίας γραφείου με 

ρόδες και με εργονομικό σχεδιασμό.    

   

Τμήμα Β:  

Τέσσερα (4) γραφεία ειδικού σχεδιασμού  

σχήματος «τραπεζίου» 

   

Τμήμα Γ: 

Οχτώ (8) καρέκλες επισκέπτη 

   

Τμήμα Δ:  

Δύο (2) Βιβλιοθήκες/ντουλάπες γραφείου από 

μελαμίνη 

   

Τμήμα Ε: 

Τέσσερεις (4) συρταριέρες γραφείου από 

μελαμίνη 

   

ΣΥΝΟΛΟ    
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