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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΤΟ 

ΕΤΟΣ  2022 
 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΣΠΑΙΤΕ 

ΤΟΠΟΣ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ″ΕΙΡΗΝΗ″ ΗΣΑΠ, ΜΑΡΟΥΣΙ, TK:15122 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο προϋπολογισμός της προμήθειας που αποτελεί και το ανώτατο 
ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 14.434,84€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ 
Οικονομικού Έτους 2022, ΚΑΕ :7111Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39100000-3 (Έπιπλα)  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Παρασκευή  23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00π.μ στο 
Πρωτόκολλο της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΤΤΙΚΗΣ,  ΤΚ: 15122                      
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα απορρίπτονται   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  Εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης  
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Η ΑΣΠΑΙTΕ έχοντας υπόψη: 
 

1. Τον ν.3027/28-06-02 ( ΦΕΚ 152/τ.Α΄ ) που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 
Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ». 

2. Το Π.Δ. 101/13 ( ΦΕΚ Α’ 135/13 ) που αφορά σε «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση 
Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( ΑΣΠΑΙΤΕ )». 

3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ. Α’/13 ) που αφορά σε «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

4. Τη με αριθμ. 105277/Ζ1/12-08-2020 (ΦΕΚ650/τ.ΥΟΔΔ/19-08-2020) Υπουργική Απόφαση που αφορά την 
ανασυγκρότηση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

5. Τη με αρ. 61602/Ζ2/25-05-2022 (ΦΕΚ 443/τ.ΥΟΔΔ/30-05-2022) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία 105277/Ζ1/12-08-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
650)». 

6. Τον ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21-7-
2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και 
της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 

7. Το Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
8. Τον ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
9. Τον ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α’) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, 

της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».  

10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/15-09-2011, τ. Α΄) : «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

11. Τον ν.4270/2014 ( ΦΕΚ 143/ τ. Α’ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

12. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α'145/5-8-16) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες", όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.  

13. Τον ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

14. Τον ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» 

15. Τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» 

16. Τη με αριθμ. 42/7-12-2022(Θέμα: 5.7) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ με ΑΔΑ: ΩΑΗΕ46Ψ8ΧΙ-Τ0Ψ που αφορά στην 
έγκριση της σχετικής δαπάνης και ΑΔΑΜ:22REQ011812766. 

17. Τη με αριθμ. πρωτ. ΟΥΔ/286/7-12-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΖΦΔ46Ψ8ΧΙ-Λ0Μ. 
18. Τις άμεσες ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 
 

ότι, θα προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Επίπλων γραφείου,  για την κάλυψη αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι στο 
έτος 2022», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. 
Η προμήθεια, αναφέρεται αναλυτικά στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ) της παρούσας 
πρόσκλησης.  
 Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων http://www.eprocurement.gov.gr και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
 

 
1. Προϋπολογισμός- Χρηματοδότηση 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των έντεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ  
(11.641,00€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ  και ογδόντα τεσσάρων 
λεπτών (14.434,84€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού 
Προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ οικονομικού έτους 2022, και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 7111Α. 
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2.  Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε 
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν.4412/2016. 

 

3. Παροχή Διευκρινίσεων 

Πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία και την πρόσκληση δίνονται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κα Γιαννακά 
Σοφία στο τηλ.: 210-2896754 και κα Στοϊλίδου Ελένη στο τηλ: 210-2896777 κατά τις εργάσιμες μέρες και από 09:00 π.μ. 
έως 14:00 μ.μ. 

 
4. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης 
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
 

5. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, στο Πρωτόκολλο της ΑΣΠΑΙΤΕ έως 
Παρασκευή  23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00π.μ καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς) στο Μαρούσι 
(Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.: 151 22, Κεντρικό Κτίριο). 
Η προσφορά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια επίπλων γραφείου, για 
την κάλυψη αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι στο έτος 2022». 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  
ΑΣΠΑΙΤΕ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ» )  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 151 22  
Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.  
 

 
Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στην ΑΣΠΑΙΤΕ και όχι η 
ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier.  
Με την κατάθεση της προσφοράς ο οικονομικός φορέας αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες 
και δε θα αξιολογηθούν και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 9-1-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. από αρμόδια 
επιτροπή, στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Κεντρικό Κτίριο) στο Μαρούσι, Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Τ.Κ.: 
15122, Μαρούσι Αττικής ή εναλλακτικά σε όποιο σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια επιτροπή. 
 

6. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών θα 
συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα, με  εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που μπορούν να αναφέρονται 
στην αγγλική και δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη  από τον προσφέροντα. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 
 
α) Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της παρούσας, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 
όπου: 

• Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ. 

• Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

• Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 
 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της σύμβασης.  
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Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερόμενων ειδών χωρίς ΦΠΑ.  
Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών.  
Αποκλείονται οι προσφορές όταν, η συνολική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας της παρούσας 
πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης.  
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερόμενων ειδών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι 
διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται σε διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή το 
αποφασίζον όργανο. Από τις διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. 
 
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε’ της παρούσας, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο/τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας (Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ).  
Η υπεύθυνη δήλωση θα φέρει ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της κοινοποίησης της πρόσκλησης, υπογραφή του 
δηλούντος και σφραγίδα της εταιρείας. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: α) Οι Διαχειριστές 
όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση/κοινοπραξία προμηθευτών η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με 
τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση/κοινοπραξία.  
 
γ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και 
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 
ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου απαιτείται η προσκόμιση εκτύπωσης της 
καρτέλας της ατομικής επιχείρησης στο taxisnet.  
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
δ) Η Τεχνική Προσφορά την οποία θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να είναι σύμφωνη με το Παράρτημα 
Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
 

7. Χρόνος ισχύος προσφορών  
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω 
αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 του 
Ν.4412/2016. 

 
8. Αξιολόγηση προσφορών 
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00π.μ από 
αρμόδια επιτροπή, στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της ΑΣΠΑΙΤΕ (Κεντρικό Κτίριο) στο Μαρούσι, Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», 
Τ.Κ.: 151 22, Μαρούσι Αττικής ή εναλλακτικά σε όποιο σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια επιτροπή. 
Εάν στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπάρξουν ισότιμες προσφορές, ο ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπή Αξιολόγησης και παρουσία των αυτών που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την ανάδειξη του μειοδότη, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το 
οποίο εγκρίνεται από την ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το 
εγκεκριμένο πρακτικό στους συμμετέχοντες στη διαδικασία. 

 
9. Δικαιολογητικά Ανάθεσης 
Στον ανάδοχο, μετά την απόφαση ανάθεσης της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το 
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων σχετική έγγραφη ανακοίνωση, με την οποία καλείται να προσέλθει μέσα σε δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Δ’) προσκομίζοντας την σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, απόσπασμα ποινικού μητρώου, 
καθώς και πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.  
Επισημαίνεται ότι, κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει απόσπασμα ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια   δικαστική   ή   διοικητική   αρχή  του   
κράτους-μέλους   ή  της   χώρας  καταγωγής   ή   της  χώρας  όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
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αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο εστάλη η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με 
επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 
10. Εγγυήσεις 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της παρούσας πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 
4% επί της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο κατά δύο (2) μήνες. 
 

 
12.Χρόνος - τόπος παράδοσης  

 
Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφείσα σύμβαση. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.  
Η δαπάνη μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, βαρύνει τον 
ανάδοχο. Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καταστροφή ή φθορά των υπό προμήθεια ειδών από την αποστολή τους 
μέχρι την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την ΑΣΠΑΙΤΕ χώρο.  
Ο ανάδοχος κατά την παράδοση των ειδών είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις, αναφορικά με την 
ασφάλεια εντός του χώρου του Ιδρύματος.  
Ακόμα υποχρεώνεται να λαμβάνει κάθε φορά, όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων προς τρίτους, 
ιδιαίτερα σε χώρους του Ιδρύματος, όπου διακινείται μεγάλος αριθμός σπουδαστών , καθηγητών και λοιπού προσωπικού.  
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από 
τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 
άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  
Η οριστική παραλαβή, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και θα συντάξει το σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής, μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω προμήθειας από τον Ανάδοχο και αφού επιβεβαιωθεί ότι τα 
υπό προμήθεια είδη είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και τους όρους της σύμβασης που θα 
καταρτισθεί.  
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και τις επιμέρους εντολές – οδηγίες της 
Επιτροπής Παραλαβής και τις διατάξεις περί προμηθειών. 
 
   

13.Πληρωμή- Κρατήσεις 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει συνολικά με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της Αναθέτουσας Αρχής για δαπάνες, τις 
οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της προμήθειας ή εξ αφορμής αυτού.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
συγκεκριμένα: 

• Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της της Ενιαίας 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ,  (άρθρο 7 Ν.4912/2022 όπως ισχύει) επιβαρυνόμενη με τέλος 
χαρτοσήμου 3% πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α., 

• Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται αφού 
αφαιρεθούν οι λοιπές κρατήσεις.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  
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14.Ματαίωση διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους 
λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
 

15.Ειδικοί όροι 
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης της προμήθειας θα πρέπει να γίνονται με την σύμφωνη γνώμη 
ΑΣΠΑΙΤΕ και Αναδόχου.  
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου της προμήθειας ή μέρους αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την σχετική σύμβαση.  
 
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της 
υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 
έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 
ν.4412/2016.  
 
Ο Ανάδοχος και η ΑΣΠΑΙΤΕ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά την ολοκλήρωση της προμήθειας.  
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα 
με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των 
σχετικών με τις προμήθειες και υπηρεσίες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα, 
τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.   
 

       

 

                                                           
Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ   
          
    
 
 Καθηγ. Γεώργιος Ε. Χατζαράκης 
    
 

  

       Συνημμένα: Πέντε (5) 
1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Τεχνικές Προδιαγραφές 
2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   
3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης 
4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Σχέδιο σύμβασης 
5) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: Υπεύθυνη Δήλωση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια επίπλων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών της 
ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι.  
Οι τεχνικές και οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού, πίνακα με όλα 
τα είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  
 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 Βιβλιοθήκη αρχείου ( Π80 x Υ185 x Β40 cm ) 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 Βιβλιοθήκη ( Π80 χ Υ200 χ Β40 cm ) 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 
3 Βιβλιοθήκη ( Π40 χ Υ200 χ Β40 cm ) 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
4 Χαμηλή βιβλιοθήκη 1 ( Π140 χ Υ80 x Β40 cm ) 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
5 Χαμηλή βιβλιοθήκη 2 ( Π40 χ Υ100 x Β40 cm ) 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
6 Γωνιακό γραφείο (αριστερή γωνία) 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 
7 Γωνιακό γραφείο (δεξιά γωνία) 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 
8 Γραφείο 160 x 80 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
9 Γραφείο 140 x 60 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
10 Γραφείο 120 x 60 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
11 Συρταριέρα τροχήλατη με κλειδαριά 22 ΤΕΜΑΧΙΟ 
12 Υποπόδιο 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 
13 Καρέκλα επισκέπτη - συνεργασίας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 
14 Καλόγερος γραφείου με ομπρελοθήκη 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 
15 Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με μπράτσα 13 ΤΕΜΑΧΙΟ 
16 Τρίγωνο τεμάχιο μελαμίνης 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 

Γενικά 

Βιβλιοθήκη από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης κλειστή με δύο πόρτες με κλειδαριά ενδεικτικών 

διαστάσεων Π80cm x Y185cm x B40cm. Η βιβλιοθήκη να είναι άριστης κατασκευής, ανθεκτική, με άψογα 

φινιρίσματα. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι περίπου Π80cm x Y185cm x B40cm και να αποτελείται από 

το κάσωμα, τα ράφια και τις πόρτες. 

Κάσωμα Βιβλιοθήκης 

Το κασώμα της βιβλιοθήκης να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα πάχους 25 mm με αμφίπλευρη 

επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Κατ’ 

εξαίρεση η πλάτη του κασώματος θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, 

πάχους τουλάχιστον 8 mm η οποία θα τοποθετηθεί σε ειδική αυλάκωση (γκινισιά) που θα φέρουν τα πλαϊνά το 

κάτω μέρος και το καπάκι. Τα πλαϊνά του κασώματος να φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή εγκοπές ώστε να είναι 

δυνατή η ρύθμιση του ύψους των ραφιών εσωτερικά. Στο κάτω μέρος της να έχει 4 πέλματα/ρεγουλατόρους, 

που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου. 

Ράφια 

Η βιβλιοθήκη να φέρει τέσσερα (4) κινητά ράφια από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης 

πάχους 25 mm τουλάχιστον, τα οποία να στερεώνονται στα πλαϊνά τοιχώματα του κασώματος με δυνατότητα 

επιλογής του ύψους των ραφιών. 

Πόρτες 
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Η βιβλιοθήκη θα φέρει δύο φύλλα ανοιγόμενες πόρτες από μοριοσανίδα πάχους 18mm τουλάχιστον με 

αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα  που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. Κάθε πόρτα  θα φέρει 

πλαστικά ή μεταλλικά χερούλια σε κατάλληλο χρώμα και θα υπάρχει δυνατότητα να κλειδώνουν με ασφαλή 

κλειδαριά.  
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 80x200x40cm 

Γενικά 

Βιβλιοθήκη κλειστή από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης ενδεικτικών διαστάσεων Π80cm x Y200cm x 

B40cm. Στο κάτω μέρος της η βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή με δύο πόρτες με κλειδαριά, ενώ στο πάνω μέρος 

του θα φέρει διπλές γυάλινες πόρτες. Η βιβλιοθήκη να είναι άριστης κατασκευής, ανθεκτική, με άψογα 

φινιρίσματα. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι περίπου Π80cm x Y200cm x B40cm και να αποτελείται από 

το κάσωμα, τα ράφια και τις πόρτες (μελαμίνης και γυάλινες). 

Κάσωμα Βιβλιοθήκης 

Το κασώμα της βιβλιοθήκης να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα πάχους 25 mm με αμφίπλευρη 

επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Κατ’ 

εξαίρεση η πλάτη του κασώματος θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, 

πάχους τουλάχιστον 8 mm η οποία θα τοποθετηθεί σε ειδική αυλάκωση (γκινισιά) που θα φέρουν τα πλαϊνά το 

κάτω μέρος και το καπάκι. Τα πλαϊνά του κασώματος να φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή εγκοπές ώστε να είναι 

δυνατή η ρύθμιση του ύψους των ραφιών εσωτερικά. Στο κάτω μέρος της να έχει 4 πέλματα/ρεγουλατόρους, 

που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου. 

Ράφια 

Η βιβλιοθήκη να φέρει ένα (1) σταθερό και τέσσερα (4) κινητά ράφια από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη 

επίστρωση μελαμίνης πάχους 25 mm τουλάχιστον, τα οποία να στερεώνονται στα πλαϊνά τοιχώματα του 

κασώματος με δυνατότητα επιλογής του ύψους των ραφιών. 

Πόρτες 

Η βιβλιοθήκη θα φέρει στο κάτω μέρος της και σε ύψος περίπου 80 cm δύο φύλλα ανοιγόμενες πόρτες από 

μοριοσανίδα πάχους 18mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα  που θα επιλεγεί από 

την Υπηρεσία. Οι πόρτες αυτές θα φέρουν κλειδαριά.  

Στο πάνω μέρος τους η βιβλιοθήκη θα κλείνει με δύο πόρτες από γυαλί σε πλαίσιο αλουμινίου Κάθε πόρτα  θα 

φέρει πλαστικά ή μεταλλικά χερούλια σε κατάλληλο χρώμα. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 40x200x40cm 

Γενικά 

Βιβλιοθήκη κλειστή από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης ενδεικτικών διαστάσεων Π40cm x Y200cm x 

B40cm. H βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή με μία πόρτα με κλειδαριά και θα είναι άριστης κατασκευής, ανθεκτική, 

με άψογα φινιρίσματα. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι Π40cm x Y200cm x B40cm και να αποτελείται από το 

κάσωμα, τα ράφια και την πόρτα μελαμίνης. 

Κάσωμα Βιβλιοθήκης 

Το κασώμα της βιβλιοθήκης να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα πάχους 25 mm με αμφίπλευρη 

επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Κατ’ 

εξαίρεση η πλάτη του κασώματος θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, 

πάχους τουλάχιστον 8 mm η οποία θα τοποθετηθεί σε ειδική αυλάκωση (γκινισιά) που θα φέρουν τα πλαϊνά το 

κάτω μέρος και το καπάκι. Τα πλαϊνά του κασώματος να φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή εγκοπές ώστε να είναι 

δυνατή η ρύθμιση του ύψους των ραφιών εσωτερικά. Στο κάτω μέρος της να έχει 4 πέλματα/ρεγουλατόρους, 

που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου. 

Ράφια 

Η βιβλιοθήκη να φέρει πέντε (5) ράφια από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 25 mm 

τουλάχιστον, τα οποία να στερεώνονται στα πλαϊνά τοιχώματα του κασώματος με δυνατότητα επιλογής του 

ύψους των ραφιών. 

Πόρτα 

Η βιβλιοθήκη θα φέρει ανοιγόμενη πόρτα από μοριοσανίδα πάχους 18mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη 

επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. Η πόρτα θα φέρει πλαστικά ή μεταλλικά 

χερούλια σε κατάλληλο χρώμα, και ασφαλή κλειδαριά.  
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ΧΑΜΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 140x80x40cm 

Γενικά 

Βιβλιοθήκη από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης κλειστή με δύο πόρτες με κλειδαριά ενδεικτικών 

διαστάσεων Π140cm x Y80cm x B40 cm. Η βιβλιοθήκη να είναι άριστης κατασκευής, ανθεκτική, με άψογα 

φινιρίσματα. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι Π140cm x Y80cm x B40cm και να αποτελείται από το 

κάσωμα, τα ράφια και τις πόρτες. 

Κάσωμα Βιβλιοθήκης 

Το κασώμα της βιβλιοθήκης να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα πάχους 25 mm με αμφίπλευρη 

επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Στη 

μέση του το έπιπλο θα φέρει κατακόρυφο χώρισμα μελαμίνης 25 mm τουλάχιστον που θα το χωρίζει σε δύο 

ίσα τμήματα πλάτους 70cm. Κατ’ εξαίρεση η πλάτη του κασώματος θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα με 

αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 8 mm η οποία θα τοποθετηθεί σε ειδική αυλάκωση 

(γκινισιά) που θα φέρουν τα πλαϊνά το κάτω μέρος και το καπάκι. Τα πλαϊνά του κασώματος και το κεντρικό 

κατακόρυφο χώρισμα να φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή εγκοπές ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση του ύψους 

του ραφιού εσωτερικά. Στο κάτω μέρος της να έχει 4 πέλματα/ρεγουλατόρους, που θα εξασφαλίζουν 

σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου. 

Ράφια 

Η βιβλιοθήκη να φέρει δύο (2) κινητά ράφια 70x40 cm από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης 

πάχους 25 mm τουλάχιστον, τα οποία να στερεώνονται στα πλαϊνά τοιχώματα του κασώματος και του 

κεντρικού χωρίσματος με δυνατότητα επιλογής της θέσης τους. 

Πόρτες 

Η βιβλιοθήκη θα φέρει τέσσερα φύλλα ανοιγόμενες πόρτες από μοριοσανίδα πάχους 18mm τουλάχιστον με 

αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα  που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. Κάθε πόρτα  θα φέρει 

πλαστικά ή μεταλλικά χερούλια σε κατάλληλο χρώμα και ασφαλή κλειδαριά. 
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ΧΑΜΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 40x100x40cm 

Γενικά 

Βιβλιοθήκη από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης κλειστή με πόρτες με κλειδαριά, ενδεικτικών 

διαστάσεων Π40cm x Y100cm x B40 cm. Η βιβλιοθήκη να είναι άριστης κατασκευής, ανθεκτική, με άψογα 

φινιρίσματα. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι Π40cm x Y100cm x B40cm και να αποτελείται από το 

κάσωμα, τα ράφια και τις πόρτες. 

Κάσωμα Βιβλιοθήκης 

Το κασώμα της βιβλιοθήκης να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα πάχους 25 mm με αμφίπλευρη 

επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Κατ’ 

εξαίρεση η πλάτη του κασώματος θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, 

πάχους τουλάχιστον 8 mm η οποία θα τοποθετηθεί σε ειδική αυλάκωση (γκινισιά) που θα φέρουν τα πλαϊνά το 

κάτω μέρος και το καπάκι. Τα πλαϊνά του κασώματος να φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή εγκοπές ώστε να είναι 

δυνατή η ρύθμιση του ύψους των ραφιών εσωτερικά. Στο κάτω μέρος της να έχει 4 πέλματα/ρεγουλατόρους, 

που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου. 

Ράφια 

Η βιβλιοθήκη να φέρει δύο (2) κινητά ράφια από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 

25 mm τουλάχιστον, τα οποία να στερεώνονται στα πλαϊνά τοιχώματα του κασώματος με δυνατότητα επιλογής 

της θέσης τους. 

Πόρτες 

Η βιβλιοθήκη θα φέρει μονόφυλλη ανοιγόμενη πόρτα από μοριοσανίδα πάχους 18mm τουλάχιστον με 

αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα  που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. Η πόρτα  θα φέρει πλαστικά 

ή μεταλλικά χερούλια σε κατάλληλο χρώμα και ασφαλή κλειδαριά.
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ΓΩΝΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Γενικά 

Γωνιακό γραφείο με μεταλλικούς ορθοστάτες και ενιαία επιφάνεια εργασίας, ανθεκτικό, άριστης κατασκευής, 

με άψογα φινιρίσματα, συνολικών διαστάσεων Μ 160cm x Π 140cm x Y 75cm 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το γραφείο να αποτελείται από ενιαία επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης, δύο (2) 

πλευρικούς και έναν γωνιακό μεταλλικούς ορθοστάτες και συνδετικές μετώπες μεταξύ των ορθοστατών. 

Επιφάνειας εργασίας 

Η επιφάνεια εργασίας διαστάσεων να είναι σε σχήμα “Γ” με γενικές διαστάσεις 160 x 140cm και επιμέρους 

διαστάσεις που ενδεικτικά διαφαίνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί. Να είναι κατασκευασμένη από ενιαίο 

φύλλο μοριοσανίδας πάχους 25mm τουλάχιστον, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα 

επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Η τελική επιφάνεια να είναι αντιθαµβωτική 

(µατ), να μην επιτρέπει την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και να µπορεί να καθαριστεί εύκολα µε τις 

συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη και χωρίς παραµένουσες ουσίες. Περιμετρικά, τα εμφανή μέρη της 

επιφάνειας εργασίας (σόκορα), να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα να είναι φινιρισμένα με τρόπο ώστε να είναι 

απόλυτα λεία, ενδεικτικά με κάλυψή τους με ταινία PVC. Στην επιφάνεια να υπάρχει μία τουλάχιστον οπή 

διατομής 5-8 cm για τη διέλευση καλωδίων, προστατευμένη με κατάλληλο πλαστικό πώμα ώστε να μην είναι 

εμφανείς και σε επαφή με τα καλώδια οι μη επεξεργασμένες επιφάνειες.  

Πλευρικός ορθοστάτης 

Η επιφάνεια εργασίας να στηρίζεται στις πλευρές της σε δύο μεταλλικούς ορθοστάτες κατασκευασμένους από 

διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm στα φέροντα μέρη του και 1,5mm στα μη 

φέροντα σε σχήμα διπλού Τ. Κάθε ορθοστάτης θα αποτελείται από ένα κατακόρυφο στοιχείο (κολώνα) 

ορθογώνιας ή ελλειπτικής διατομής, που θα έχει στο πάνω μέρος του οριζόντιο πλαίσιο ή πρόβολο ή 

αμφίπλευρους προβόλους στο οποίο θα συνδέεται η επιφάνεια εργασίας με κατάλληλες βίδες, και στο κάτω 

μέρος του οριζόντιο στοιχείο/πέλμα στήριξης στο δάπεδο. Στο κάτω μέρος τους το κάθε πέλμα θα φέρει 

ρεγουλατόρους οριζοντίωσης με πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου. 

 

Γωνιακός ορθοστάτης 

Η γωνία της επιφάνειας εργασίας θα στηρίζεται σε μεταλλικό ορθοστάτη κατασκευασμένο από διαμορφωμένο 

χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1,8mm κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής. Στο πάνω μέρος του ο 

ορθοστάτης θα φέρει πλαίσιο όπου θα συνδέεται η επιφάνεια εργασίας με κατάλληλες βίδες, ενώ στο κάτω 

μέρος του θα φέρει ρεγουλατόρο οριζοντίωσης με πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου.  

Μετώπη 

Μεταξύ του κάθε πλευρικού και του γωνιακού ορθοστάτη να υπάρχει συνδετήρια μετώπη για την καλύτερη 

σταθερότητα της κατασκευής του γραφείου. Η μετώπη να είναι από από μοριοσανίδα πάχους 18mm 

τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε απομίμηση χρώμα που θα επιλεγεί από την υπηρεσία 

από το χρωματολόγιο του αναδόχου, είτε από μεταλλική από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 

τουλάχιστον 1,8mm. Σε κάθε περίπτωση, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα τα οι ακμές του μετάλλου ή τα σόκορα 

της μελαμίνης να είναι κατάλληλα φινιρισμένα κα απολύτως λεία προς αποφυγή τραυματισμών. 
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ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80cm, 140x60cm και 120x60cm 

Γενικά 

Γραφείο με μεταλλικά πόδια και ενιαία επιφάνεια εργασίας, ανθεκτικό, άριστης κατασκευής, με άψογα 

φινιρίσματα, συνολικών διαστάσεων Μ160cm x Π80cm x Y75cm, Μ140cm x Π60cm x Y75cm και Μ120cm x 

Π60cm x Y80cm 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το γραφείο να αποτελείται από ενιαία επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης, 

μεταλλικά πόδια και μία μετώπη. 

Επιφάνειας εργασίας 

Η επιφάνεια εργασίας διαστάσεων να είναι διαστάσεων 160x80cm, 140x60cm και 120x60cm αντίστοιχα. Να 

είναι κατασκευασμένη από ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας πάχους 25mm τουλάχιστον, με αμφίπλευρη επίστρωση 

μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Η τελική 

επιφάνεια να είναι αντιθαµβωτική (µατ), να μην επιτρέπει την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και να µπορεί 

να καθαριστεί εύκολα µε τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη και χωρίς παραµένουσες ουσίες. 

Περιμετρικά, τα εμφανή μέρη της επιφάνειας εργασίας (σόκορα), να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα να είναι 

φινιρισμένα με τρόπο ώστε να είναι απόλυτα λεία, ενδεικτικά με κάλυψή τους με ταινία PVC. Στην επιφάνεια 

να υπάρχει μία τουλάχιστον οπή διατομής 5-8 cm για τη διέλευση καλωδίων, προστατευμένη με κατάλληλο 

πλαστικό πώμα ώστε να μην είναι εμφανείς και σε επαφή με τα καλώδια οι μη επεξεργασμένες επιφάνειες.  

Μεταλλικά πόδια 

Η επιφάνεια εργασίας να στηρίζεται στις πλευρές της σε δύο μεταλλικά πόδια σχήματος Π ή σε τέσσερα 

ανεξάρτητα μεταλλικά. Τα μεταλλικά πόδια να είναι κατασκευασμένα από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα 

πάχους τουλάχιστον 1,8 mm και πάνω του θα συνδέεται η επιφάνεια εργασίας με κατάλληλες συνδέσεις. Στο 

κάτω μέρος τους τα πόδια θα φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης με πλαστική απόληξη για την προστασία 

του δαπέδου. 

 

Μετώπη 

Μεταξύ των ποδιών του γραφείου, θα υπάρχει σε μία μακρά πλευρά του συνδετήρια μετώπη. Η μετώπη να 

είναι από από μοριοσανίδα πάχους 18mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε απομίμηση 

χρώμα που θα επιλεγεί από την υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου, είτε από μεταλλική από 

διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1,8mm. Σε κάθε περίπτωση, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα 

τα οι ακμές του μετάλλου ή τα σόκορα της μελαμίνης να είναι κατάλληλα φινιρισμένα κα απολύτως λεία προς 

αποφυγή τραυματισμών.
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ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ τροχήλατη με μολυβοθήκη και κλειδαριά 

Γενικά 

Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη με τρία συρτάρια και ένα συρτάρι μολυβοθήκη, διαστάσεων Π40cm x Β55cm 

x Y55cm τουλάχιστον. Η συρταριέρα να είναι ανθεκτική, άριστης κατασκευής, με άψογα φινιρίσματα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Η συρταριέρα να αποτελείται από το κάσωμα (πλαϊνά – καπάκι – βάση), τρία συρτάρια αποθήκευσης και ένα 

συρτάρι μολυβοθήκη. 

Κάσωμα 

Το κάσωμα να είναι κατασκευασμένο από τεμάχια μοριοσανίδας πάχους 18mm τουλάχιστον, με αμφίπλευρη 

επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Κατ’ 

εξαίρεση η πλάτη του κασώματος θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, 

πάχους τουλάχιστον 8 mm η οποία θα τοποθετηθεί σε ειδική αυλάκωση (γκινισιά) που θα φέρουν τα πλαϊνά, 

το κάτω μέρος και το καπάκι. Η τελική επιφάνεια να είναι αντιθαµβωτική (µατ), να μην επιτρέπει την 

συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και να µπορεί να καθαριστεί εύκολα µε τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες 

χωρίς βλάβη και χωρίς παραµένουσες ουσίες. Περιμετρικά, τα εμφανή μέρη της συρταριέρας (σόκορα), να 

ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα να είναι φινιρισμένα με τρόπο ώστε να είναι απόλυτα λεία, ενδεικτικά με κάλυψή 

τους με ταινία PVC πάχους 2mm. Η σύνδεση των μερών να γίνεται με σταθερές και ανθεκτικές συνδέσεις 

(καβίλιες, μεταλλικά φεράμια). Στη βάση της, η συρταριέρα να φέρει τέσσερις διπλούς τροχούς για την εύκολη 

μετακίνησή της. Στα πλαϊνά της θα βιδωθούν σταθερά τα τέσσερα ζεύγη οδηγών κίνησης των συρταριών που 

θα είναι μεταλλικοί, τηλεσκοπικοί, άριστης ποιότητας κα μεγάλης αντοχής.  

Συρτάρια 

Η συρταριέρα θα φέρει τρία συρτάρια αποθήκευσης και ένα συρτάρι μολυβοθήκη. Το εσωτερικό των 

συρταριών θα είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο καλουπωτό βιομηχανικό πολυπροπυλένιο (ABS) με 

χείλος ενίσχυσης περιμετρικά της κατόψεως του ,για ενίσχυση του πλαισίου από θραύση και στρέβλωση 

καθώς και νευρώσεις στον πάτο του συρταριού , για σωστότερη λειτουργία κατά τη φόρτωση του. Ειδικά το 

συρτάρι μολυβοθήκη θα είναι στενότερο και θα φέρει χωρίσματα / θέσεις για την οργάνωση της γραφικής 

ύλης. Οι μετώπες των συρταριών θα είναι από κατασκευασμένες από τεμάχια μοριοσανίδας πάχους 18mm 

τουλάχιστον, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης στο χρώμα του κασώματος. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα 

ώστε περιμετρικά, τα εμφανή μέρη της επιφάνειας  (σόκορα), να είναι απολύτως λεία για αποφυγή 

τραυματισμών, ενδεικτικά με θερμοκόλληση ταινίας PVC ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη. Τα συρτάρια θα 

φέρονται σε ζεύγη μεταλλικών, τηλεσκοπικών οδηγών, άριστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής (τουλάχιστον 

30κιλών ανά ζεύγος). Τα συρτάρια θα κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφαλείας τοποθετημένη στην 

μπροστινή πλευρά της συρταριέρας.
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ΥΠΟΠΟΔΙΟ 

Το υποπόδιο να αποτελείται από το σκελετό και το πάτημα. Να είναι ανατομικό, ορθοπεδικό και εργονομικό, 

με εύκολα ρυθμιζόμενη κλίση. 

 

Σκελετός 

Ο σκελετός του υποποδίου να είναι μεταλλικός μασίφ με αντισκωριακή προστασία, ενδεικτικά χρωμίου ή 

νικελίου. Στα σημεία επαφής του με το δάπεδο να φέρει κατάλληλα πλαστικά πέλματα για να αποτρέπονται 

φθορές στην επιφάνεια του δαπέδου και για να μην ολισθαίνει. 

 

Πάτημα 

Το πάτημα να είναι ικανού μεγέθους ώστε να χωράνε άνετα και τα δύο πέλματα του εργαζόμενου (ενδεικτικά 

40x30cm). Να είναι κατασκευασμένο από στιβαρό υλικό (ενδεικτικά MDF ή μέταλλο), επενδυμένο με 

αντιολισθητικό υλικό (ενδεικτικά πολυπροπυλένιο). Να είναι κεκλιμένο με δυνατότητα προσαρμογής της 

κλίσης του με εύκολο τρόπο.  

 

 

 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΕ ΟΠΡΕΛΟΘΗΚΗ 

Καλόγηρος γραφείου μεταλλικός, σταθερός, με ενσωματωμένη ομπρελοθήκη. 

 

Ο καλόγηρος να φέρει στύλο ενδεικτικου ύψους 170cm με οκτώ (8) τουλάχιστον θέσεις κρέμασης ιματισμού. 

Οι θέσεις κρέμασης να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες ή να φέρουν στις άκρες του κατάλληλα πώματα για 

αποφυγή τραυματισμού ή καταστροφής των ρούχων. 

Η βάση του να είναι συμπαγής (όχι με ποδαράκια), ικανού εμβαδού (ενδεικτικά διαμέτρου 40cm) και βάρους 

ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια της κατασκευής. Στη βάση του να φέρει ομπρελοθήκη, και να υπάρχει 

μέριμνα με την τοποθέτηση των ομπρελών τα νερά να συλλέγονται στη βάση και να μην αφήνονται να πέσουν 

στο δάπεδο.  

ΑΔΑ: 69Κ146Ψ8ΧΙ-ΙΩ5





ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Γενικά 

Το κάθισμα να είναι κατάλληλο για βάρος τουλάχιστον 120  κιλά. Να είναι άριστης κατασκευής με άψογα 

φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον 

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

περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά πλήρη κύκλο. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το κάθισμα να αποτελείται από τη βάση με τους τροχούς, την έδρα, την πλάτη και τα μπράτσα, και να διαθέτει 

μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας, μηχανισμό ανάκλισης της πλάτης και μηχανισμό καθ’ ύψος 

μετακίνησης των βραχιόνων. 

 

Βάση και τροχοί 

Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660  mm τουλάχιστον από αλουμίνιο ή άλλο μέταλλο 

επιχρωμιωμένο. Οι τροχοί να είναι μεγάλης αντοχής (βαρέως τύπου) από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό 

(πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο). 

 

Έδρα 

Η έδρα να  αποτελείται από σκελετό από επάλληλα φύλλα ξύλου πάχους τουλάχιστον 10 mm  

θερμοκολλημένα σε ειδικό καλούπι προκειμένου να πάρουν ανατομικό σχήμα. Ο σκελετός θα είναι 

καλυμμένος  με μαξιλάρι από μορφοποιημένη αφρώδη πολυουρεθάνη τουλάχιστον 450 gr και πάχους 

τουλάχιστον 6  cm και επενδυμένη στην πάνω μεριά  με ύφασμα άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής, 

πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά και τριβή και λεκέδες, σε χρώμα που θα επιλεγεί από την υπηρεσία από 

το χρωματολόγιο του αναδόχου. Το κάτω μέρος θα καλύπτεται από φόδρα ή ίδιο ύφασμα. Ενδεικτικές 

διαστάσεις έδρας: πλάτος τουλάχιστον 500  mm, βάθος τουλάχιστον 450  mm. 

 

Πλάτη 

Η πλάτη να  αποτελείται από σκελετό από επάλληλα φύλλα ξύλου πάχους τουλάχιστον 10 mm  

θερμοκολλημένα σε ειδικό καλούπι προκειμένου να πάρουν ανατομικό σχήμα. Ο σκελετός θα είναι 

καλυμμένος  με μαξιλάρι από μορφοποιημένη αφρώδη πολυουρεθάνη τουλάχιστον 300 gr και πάχους 

τουλάχιστον 3  cm και επενδυμένη στην πάνω μεριά  με ύφασμα άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής, 

πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά και τριβή και λεκέδες, σε χρώμα που θα επιλεγεί από την υπηρεσία από 

το χρωματολόγιο του αναδόχου. Το πίσω μέρος θα καλύπτεται από το ίδιο ύφασμα. Ενδεικτικές διαστάσεις 

πλάτης: πλάτος τουλάχιστον 450  mm, ύψος τουλάχιστον 620  mm. 

Μπράτσα 

Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι μεταλλικά ή κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο ή 

πολυπροπυλένιο, να είναι εργονομικά και άνετα. 

Μηχανισμοί 

Το κάθισμα να διαθέτει:  

Μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας με έμβολο αερίου μεγάλης αντοχής (χρωμίου) και με εύρος 

ρύθμισης 80mm τουλάχιστον. 

Μηχανισμό αυτόματης ανάκλισης της έδρας - πλάτης (synchro). Η σκληρότητα συγχρονισμένης ανάκλισης 

έδρας-πλάτης να ρυθμίζεται ανάλογα με το βάρος του χρήστη και να διαθέτει σύστημα anti-shock (anti-panic). 

Η λάμα στήριξης της πλάτης να βιδώνεται πάνω στο μηχανισμό για μεγαλύτερη αντοχή. 

Εγγύηση 

Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών για όλα τα μέρη του.

 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 

Γενικά 

Κάθισμα γενικής χρήσης, σταθερό με τέσσερα πόδια, άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα στα 

ορατά και μη ορατά μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη 

σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Το κάθισμα να έχει τη δυνατότητα επάλληλης 
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τοποθέτησης κατά στήλη, για την εύκολη αποθήκευση και μεταφορά του, όταν αυτό δεν 

χρησιμοποιείται. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το κάθισμα να αποτελείται από το σκελετό, την έδρα και  την πλάτη. 

  

Σκελετός 

Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό μέταλλο πάχους 1,2mm τουλάχιστον και να 

αποτελείται από δύο όμοια τεμάχια ανοικτού πι που θα σχηματίζουν τα πόδια του καθίσματος, δύο 

τεμάχια συνδετήριων τραβερσών και από δύο τεμάχια σχήματος γάμμα ή  ένα τεμάχιο ενιαίο που θα 

αποτελείται από δύο τμήματα σχήματος γάμμα και οριζόντιο τμήμα στο πάνω μέρος της πλάτης,  για τη 

στήριξη της πλάτης. Τα πόδια του καθίσματος να φέρουν κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα ανθεκτικά 

στις καταπονήσεις. Ο σκελετός θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. 

 

Έδρα - Πλάτη 

Τα κελύφη έδρας και πλάτης να είναι από πολυπροπυλένιο υψηλών προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας 

την αντοχή τους σε καταπονήσεις. Η μορφή τους να είναι εργονομική, καλαίσθητη και σχεδιασμένη 

κατάλληλα, ώστε να μην προκαλούν φθορές στις επιφάνειας που έρχονται σε επαφή (καμπύλα 

τελειώματα). Το κέλυφος να καλύπτεται από ανατομικό μαξιλάρι αφρώδους βραδύκαυστης 

πολυουρεθάνης πάχους 40  mm τουλάχιστον, επενδυμένο µε ύφασμα άριστης ποιότητας και υψηλής 

αντοχής, πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά και την τριβή, σε χρώμα που θα επιλεγεί από την 

υπηρεσία από το χρωματολόγιο του προμηθευτή.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: πλάτης τουλάχιστον 330x450mm,  έδρας τουλάχιστον 400x450mm 

 

Εγγύηση 

Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών για όλα τα μέρη του 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για όλα τα έπιπλα 

1. Τα έπιπλα να συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον τριών ετών για τα μηχανικά και 

μεταλλικά μέρη τους, και να υπάρχει service και ανταλλακτικά για όσο χρειαστεί.  

2. Οι μοριοσανίδες θα πρέπει να είναι Class E1, και το χρωματολόγιο της μελαμίνης θα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα χρώματα μπεζ, γκρι, κερασιά, οξιά και δρυς. 

3. Σε περίπτωση που τα έπιπλα χρειάζονται συναρμολόγηση, αυτή θα γίνει από τον 

προμηθευτή και θα περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. 

4. Τα έπιπλα να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας ως εξής: 

Καθίσματα: ΕΝ 1335 

Γραφεία: ΕΝ 527-1 

Βιβλιοθήκες, ερμάρια, συρταριέρες: ΕΝ 14073-2, ΕΝ 14074-2 (απόκλιση ±5cm από τις 

ζητούμενες διαστάσεις) 

5. Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 

14001. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 

Στοιχεία Προσφέροντος 

 
Προς: 
ΑΣΠΑΙΤΕ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Θέμα: Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθμ. πρωτ. …………………………………… Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων γραφείου, για την κάλυψη αναγκών 
της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ-
ΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ-
ΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 Βιβλιοθήκη αρχείου ( Π80 x Υ185 x Β40 cm ) 4 ΤΕΜΑΧΙΟ   

2 Βιβλιοθήκη ( Π80 χ Υ200 χ Β40 cm ) 3 ΤΕΜΑΧΙΟ   

3 Βιβλιοθήκη ( Π40 χ Υ200 χ Β40 cm ) 1 ΤΕΜΑΧΙΟ   

4 Χαμηλή βιβλιοθήκη 1 ( Π140 χ Υ80 x Β40 cm ) 1 ΤΕΜΑΧΙΟ   

5 Χαμηλή βιβλιοθήκη 2 ( Π40 χ Υ100 x Β40 cm ) 1 ΤΕΜΑΧΙΟ   

6 Γωνιακό γραφείο (αριστερή γωνία) 2 ΤΕΜΑΧΙΟ   

7 Γωνιακό γραφείο (δεξιά γωνία) 2 ΤΕΜΑΧΙΟ   

8 Γραφείο 160 x 80 1 ΤΕΜΑΧΙΟ   

9 Γραφείο 140 x 60 1 ΤΕΜΑΧΙΟ   

10 Γραφείο 120 x 60 1 ΤΕΜΑΧΙΟ   

11 Συρταριέρα τροχήλατη με κλειδαριά 22 ΤΕΜΑΧΙΟ   

12 Υποπόδιο 5 ΤΕΜΑΧΙΟ   

13 Καρέκλα επισκέπτη - συνεργασίας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ   

14 Καλόγερος γραφείου με ομπρελοθήκη 2 ΤΕΜΑΧΙΟ   

15 Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με 
μπράτσα 

13 ΤΕΜΑΧΙΟ   

16 Τρίγωνο τεμάχιο μελαμίνης 1 ΤΕΜΑΧΙΟ   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:  ΣΥΝΟΛΟ   

 ΑΞΙΑ ΦΠΑ:     

 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:     

 
Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 
Το τελικό σύνολο της προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι (ολογράφως και 
αριθμητικώς): 
O Φ.Π.Α. είναι (ολογράφως και αριθμητικώς):  
Το τελικό σύνολο της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι (ολογράφως και 
αριθμητικώς): 

[Τόπος]………………………, [Ημερομηνία]………..………… 
 

Για τον προσφέροντα 
Ο νόμιμος Εκπρόσωπος 

(Υπογραφή και Σφραγίδα) 

 

 

 

ΑΔΑ: 69Κ146Ψ8ΧΙ-ΙΩ5





 20 

 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ €  
 
ΕΚΔΟΤΗΣ ..............................................................  
 
Ημερομηνία έκδοσης .........................  
 
Προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΑΣΠΑΙΤΕ  
ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 15122  
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ ................................ για ευρώ………………..  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυόμαστε προς εσάς με την παρούσα επιστολή, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 
μέχρι του ποσού των € ……………………. υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση).......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών/ νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
 
ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών, για τη καλή εκτέλεση των όρων της 
αριθμ. πρωτ. ……. σύμβασης, καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ……………………….. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «προμήθεια επίπλων 
γραφείου, για την κάλυψη αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ, για την κάλυψη αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο 
Μαρούσι».  
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις ( 3 ) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ............................................  
 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.  
 
 

( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή ) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ’  
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ………….. / ……… 
        
«Για την προμήθεια επίπλων γραφείου, για την κάλυψη αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ». 

 
  ( Αριθμ. Πρωτ……… Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ……….) 

 
 
Σήμερα στις ……… του μηνός …………, ημέρα ………….., στην ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι Αττικής 
(Α.Φ.Μ.: 999655324, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Μαρούσι, Τ.Κ.: 151 22, ), 
μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:  
 

Α. Του Γεωργίου Ε. Χατζαράκη, Καθηγητή, Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ 
που εκπροσωπεί αυτή σύμφωνα με την αριθμ. 105277/Ζ1/12-8-2020 (ΦΕΚ 650/τ. ΥΟΔΔ/19-8-
2020)) Υπουργική Απόφαση  που αφορά την ανασυγκρότηση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ και τη με αρ. 
61602/Ζ2/25-05-2022 (ΦΕΚ 443/τ.ΥΟΔΔ/30-5-2022) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της 
υπό στοιχεία 105277/Ζ1/12-08-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650)»,  που θα αποκαλείται στη Σύμβαση 
αυτή και «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» 

 
Β. Του /ης ………………………………………., που εδρεύει στη …………………………………………………., 
οδός……………………………………………………, Τ.Κ.: ……………., Τηλέφωνο: ……………. Fax: …………………., 
……………………………, ΑΦΜ: ………………………., ΔΟΥ: …………, που θα αποκαλείται στη Σύμβαση 
αυτή και «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»  
συμφωνήθηκαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:  
 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων Καθηγητής Γεώργιος Χατζαράκης, Πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ (Εργοδότης) έχοντας υπ’ όψη του την αριθμ. ……./………… (Θέμα ……… ) 
Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ με ΑΔΑ: ……… 
 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
 

Την προμήθεια επίπλων γραφείου, για την κάλυψη αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ αντί του ποσού των 
…………………………………… ευρώ (………………….€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. στον 
……………………………………….. και αυτός αναλαμβάνει την πραγματοποίηση αυτής με τους 
παρακάτω όρους.  
- Ο Ανάδοχος δεν θα εκτελέσει την προμήθεια πέραν του συμβατικού οικονομικού 
αντικειμένου αν προηγούμενα δεν υπάρχει σχετική έγκριση της ΑΣΠΑΙΤΕ για την απαιτούμενη 
πληρωμή της προμήθειας.  
- Για την περάτωση της προμήθειας ορίζεται προθεσμία εξήντα 60) ημερών.  
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- Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας και όλων των όρων της σύμβασης ως και 
οποιασδήποτε απαίτησης της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά του αναδόχου, η οποία ήθελε, τυχόν,  προκύψει 
από την πραγματοποίηση της προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο 
Μαρούσι, ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ. ……………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
του ………………………… ποσού …………………………………………… ευρώ (…………….. €).  
- Ο Ανάδοχος ευθύνεται, σε αποζημίωση του Ιδρύματος, για κάθε ζημία άμεση ή έμμεση που 
θα προξενήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 
- Επίσης υποχρεούται για κάθε ασυμφωνία ή εμπόδιο που θα δυσχεράνει την έντεχνη και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας, να ειδοποιεί εγκαίρως την υπηρεσία υποβάλλοντας 
συγχρόνως προτάσεις.  
- Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο είναι σύμφωνη με την διαμορφωμένη 
προσφορά του, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και δεν επιτρέπει για κανένα λόγο την εκ των 
υστέρων υπαναχώρηση της προσφερθείσης τιμής.  
- Συγκεκριμένα προϋποτίθεται ότι ο ανάδοχος, για την διαμόρφωση της προσφοράς του έλαβε 
υπόψη του την τεχνική περιγραφή της σχετικής διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. ………………………..  
- Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα «την προμήθεια επίπλων γραφείου, για 
την κάλυψη αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ», ότι δεν θα γίνει καμία αιτίαση, από μέρους του, σχετικά 
με οποιοδήποτε θέμα και σε οποιοδήποτε βαθμό με επιχείρημα την άγνοια των συνθηκών 
εκτέλεσης της σύμβασης και ότι θα εφαρμόσει, πιστά την σύμβαση.  
- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, τελών κ.λ.π. όπως 
προβλέπεται από τον νόμο.  
- Σχετικά με τυχόν τροποποίηση της σύμβασης θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. Οποιαδήποτε 
τυχόν τροποποίηση της σύμβασης δεν θα παραβλάπτει της εκτέλεση της προμήθειας, όπως 
αυτή περιγράφεται στην σχετική διακήρυξη. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο 
προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  
- Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου της προμήθειας ή μέρους αυτής σε 
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη παρούσα 
σύμβαση.  
- Ο Ανάδοχος που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης ή επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη 
στα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, θα κηρύσσεται έκπτωτος, με επιβολή 
των κυρώσεων σύμφωνα με το ισχύουσες διατάξεις.  
- Ως προς τα λοιπά θέματα της προμήθειας ισχύουν η αριθμ. πρωτ. ……….. προσφορά του 
αναδόχου και η αριθμ. πρωτ. ……….…/……….. διακήρυξη ( που επισυνάπτονται στην παρούσα 
σύμβαση ).  
-Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω και αφού διαβιβάσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους (εργοδότη και ανάδοχο) σε τρία (3) 
αντίτυπα εκ των οποίων τα δύο (2) κατατέθηκαν στην ΑΣΠΑΙΤΕ και το ένα (1) έλαβε ο 
ανάδοχος. Τυχόν παράληψη των ανωτέρων οδηγιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου- 
Εργολάβου καθιστά αυτόν αποκλειστικά υπεύθυνο των συνεπειών του νόμου. 
 
 
 
 
                                                                ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
 
 
 
         Για την ΑΣΠΑΙΤΕ                          Για τον προμηθευτή  
Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
 
 
 
  
Καθηγ. Γεώργιος Ε. Χατζαράκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1):  
ΑΣΠΑΙΤΕ 

Ο-Η Όνομα: 
 Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα: 
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2) 
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 
 Τηλ:  

Τόπος 

Κατοικίας 
 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από της 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ανάθεσης με αντικείμενο την προμήθεια επίπλων γραφείου, για την κάλυψη 
αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ, που διενεργείται βάσει της με αρ. πρωτ. …… Πρόσκλησης, 

I. Έλαβα σαφή γνώση του εύρους, ποσοτικά και ποιοτικά, του συνολικού αντικειμένου 
της παρούσας σύμβασης, συνέταξα την προσφορά μου σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας, των οποίων έλαβα γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά μου είναι ακριβή.  

II. Δεν υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:   
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α 
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παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) 
του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 
άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 
δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 
προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών  
λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή 
αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή 
απάτη σχετικά με τον  
ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 
2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα 
των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 
39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

III. Δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από 
δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης. 

IV. Δεν τελώ υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ειδική εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση.  

V. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής). 

VI. Αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την 
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού: 1) απόσπασμα ποινικού 
μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3)  πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                            Ημερομηνία…..-..…- 2022 
                                                                                                                                                  Ο-Η Δηλ. 
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                                                                                                                                                   (Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, 
που απευθύνεται η αίτηση 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.      
(3) «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. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 
κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και 
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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