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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

      ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Υλικών Εξοπλισμού Γραφείου» 
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟΣ: 

Κ.Α.Ε: 
CPV: 

 

5.705,93 € 
10-7133.001«Προμήθεια επίπλων και σκευών» 
30192000-1 “Προμήθειες ειδών γραφείου” 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καθισμάτων για τον εξοπλισμό των γραφείων 
(καρέκλες γραφείου, καρέκλες επισκεπτών), ρόλερ σκίασης για την κάλυψη της ηλιοφάνειας και 
μοκέτα για τι γραφείο Δημάρχου. Ο παραπάνω εξοπλισμός θα καλύψει τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου μας ώστε να καλυφτούν οι θέσεις εργασίας αλλά και να εξασφαλιστεί η 
εργονομία των υπαλλήλων και η καταλληλότητα/ ευπρεπισμός των χώρων στο κεντρικό 
κατάστημα του Δημαρχείου στα Ψαχνά.   
 
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 5.705,93 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7133.001 και 
τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του 
Δήμου του οικ. έτους 2020.  
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

ΨΑΧΝΑ, 25-11-2020 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
 
 

ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΕ1 Γ΄ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
 

ΒΟΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ1Α 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ 
ΤΥΠ                                                                   

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 
ΠΤΥΧ.. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. 

ΤΕ3 με βαθμό Α’ 
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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
      ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Επίπλων για τις ανάγκες εξοπλισμού γραφείων  
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟΣ: 

Κ.Α.Ε: 
CPV: 

 

5.705,93 € 
10-7133.001«Προμήθεια επίπλων και σκευών» 
30192000-1 “Προμήθειες ειδών γραφείου” 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΗ ΤΕΜ./ΜΕΤΡΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τεμ-6 130,0 780,00 187,20 967,20 

2 ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Τεμ.10 63,00 630,00 151,20 781,20 

3 Μοκέτα με 
τοποθέτηση 

Μ.55 36,65 2.015,75 483,78 2.499,53 

4 
Στορ ρόλερ 
σκίασης με 
τοποθέτηση 

Μ. 33,69 34,90 1.175,78 282,18 1.458,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.601,53 1.104,36 5.705,93 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.705,93 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ). 
 
Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα αγοράς, στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε 
αντίστοιχα είδη. 
 

ΨΑΧΝΑ, 25-09-2020 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
 
 

ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΕ1 Γ΄ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
 

ΒΟΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ1Α 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ 
ΤΥΠ                                                                   

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 
ΠΤΥΧ.. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. 

ΤΕ3 με βαθμό Α’ 
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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
      ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Επίπλων για τις ανάγκες εξοπλισμού γραφείων  
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟΣ: 

Κ.Α.Ε: 
CPV: 

 

5.705,93 € 
10-7133.001«Προμήθεια επίπλων και σκευών» 
39110000-6 “Καθίσματα, καρέκλες και συναφή 
μέρη και εξαρτήματα” 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό των γραφείων (καθίσματα 

γραφείου, καθίσματα επισκεπτών). 

Αναλυτικά τα είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Οι καρέκλες γραφείου ή καθίσματα εργασίας να είναι τροχήλατες με μπράτσα 

(κατασκευασμένα από γυαλισμένο αλουμίνιο), με εργονομική σχεδίαση, με μηχανισμό 

κίνησης πλάτης (ο μηχανισμός ανάκλησης της ενιαίας έδρας – πλάτης να είναι 

κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο και χάλυβα και να επιτρέπει την ανάκληση), με κίνηση 

έδρας καθ’ ύψος, για εύκολη προσαρμογή σε όλα τα γραφεία και περιστρεφόμενη βάση με 

ρόδες για εύκολη μετακίνηση μέσα στον χώρο, με βάση πλαστική, κάτω μέρος και πίσω 

μέρος πλάτης με επένδυση από μαύρο πολυπροπυλένιο, επένδυση έδρας και πλάτης από 

ενισχυμένο ύφασμα σε χρώμα επιλογής μας. Οι τροχοί να είναι δίδυμοι από ενισχυμένο 

θερμοπλαστικό υλικό με κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. Να είναι άνετες και αναπαυτικές, 

καθώς τις χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι όλες τις εργάσιμες ώρες της ημέρας. Πρέπει να 

ταιριάζουν στο σώμα και να ξεκουράζουν τους μύες και την σπονδυλική στήλη, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν οι πόνοι στην πλάτη και στον αυχένα, ιδανικό για πολλές ώρες εργασίας. Οι 

καρέκλες επισκεπτών ή καθίσματα επισκεπτών, χωρίς μπράτσα, στηριζόμενες σε τέσσερα 

μεταλλικά πόδια βαφής χρώματος επιλογής, με επένδυση έδρας και πλάτης από ενισχυμένο 

ύφασμα σε χρώματα επιλογής μας. 

- Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους, σε χρώμα μπλε. Κάθε στόρ θα φέρει 
σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα 
θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο 
και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του 
τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή 
θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 
χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η 
τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 

 
- Μοκέτα βραδύκαυστη οικολογική, υφαντή, ύψος πέλους 15 mm, βάρος 3400gr/m2, 

αντιστατική, υποαλλεργική, χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας, µε το ρέλιασµα.  
ΨΑΧΝΑ, 25-11-2020 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
 

ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΕ1 Γ΄ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
ΒΟΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ1Α 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ 
ΤΥΠ                                                                   

 
 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 
ΠΤΥΧ.. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. 

ΤΕ3 με βαθμό Α’ 
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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
      ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Επίπλων για τις ανάγκες εξοπλισμού γραφείων  
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟΣ: 

Κ.Α.Ε: 
CPV: 

 

5.705,93 € 
10-7133.001«Προμήθεια επίπλων και σκευών» 
30192000-1 “Προμήθειες ειδών γραφείου” 

 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο συγγραφής 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καθισμάτων για τον εξοπλισμό των γραφείων 
(καρέκλες γραφείου, καρέκλες επισκεπτών), ρόλερ σκίασης για την κάλυψη της ηλιοφάνειας και 
μοκέτα για τι γραφείο Δημάρχου. Ο παραπάνω εξοπλισμός θα καλύψει τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου μας ώστε να καλυφτούν οι θέσεις εργασίας αλλά και να εξασφαλιστεί η 
εργονομία των υπαλλήλων και η καταλληλότητα/ ευπρεπισμός των χώρων στο κεντρικό 
κατάστημα του Δημαρχείου στα Ψαχνά.   
 
Η δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 5.705,93 € συνυπολογιζόμενου του Φ.Π.Α. 
και θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 10-7133.001 του τρέχοντος οικονομικού έτους. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών». 

2. Tου  Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].  

3. Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-
1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

4. Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

5. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα 
Διαύγεια- και άλλες διατάξεις». 

6. Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 
204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών 
Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθμ.» 

7. Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις». 
Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος όπως περιγράφονται στη μελέτη σε 
συνάρτηση με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι: 
-Η τεχνική έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές 
-Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
-Η συγγραφή των υποχρεώσεων 
-Ο προϋπολογισμός προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 4ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση 
των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο και 
2. Οικονομική προσφορά 
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ΑΡΘΡΟ 5ο Τιμές Προσφορών 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα 
προμήθεια και τοποθέτηση, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. 
 
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς 
προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα 
προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια 
ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 
 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και 
αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της 
οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο του προϋπολογισμού προσφοράς της 
παρούσας μελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο Κρατήσεις-φόροι 
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους -βάσει των κείμενων διατάξεων- φόρους, τέλη και 
κρατήσεις πλην του ΦΠΑ που βαραίνει τον Δήμο. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο Σύμβαση 
Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, στην οποία ο Δήμος προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε διάστημα ημερών που θα 
αποφασίσει ο Δήμος και πάντως εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών 
Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα 15 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η παράδοση δύναται να γίνεται και τμηματικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο Ποιότητα προϊόντων 
Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την 
προμήθεια εάν τα προμηθευόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο Παραλαβή 
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Εάν κατά 
την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των 
όποιων ανωμαλιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο Εκχώρηση 
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο Παράταση 
Η υπογραφείσα σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα μελέτη δύναται να παραταθεί για 
χρονικό διάστημα ίσο η μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του άρθρου 206 του Ν. 4412/21016 και εφόσον συμφωνήσουν σε αυτό τα συμβαλλόμενα 
μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 13ο Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας ή στα αρμόδια Δικαστήρια. 

ΨΑΧΝΑ, 25-11-2020 

  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
 

ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΕ1 Γ΄ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
ΒΟΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ1Α 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ 
ΤΥΠ                                                                   

 
 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 
ΠΤΥΧ.. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. 

ΤΕ3 με βαθμό Α’ 


