
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Ν.Π.Δ.Δ                                                                            
« Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 

-   Αλληλεγγύης και Προσχολικής 
Αγωγής» 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 
        ΑΒΕΡΩΦ 6-45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ       
        ΙΩΑΝΝΙΝΑ 23/7/2019 

       Αριθ. Πρωτ.. 5651 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.») 
Αριθμ. Πρόσκλησης 42/2019 

 
Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την «προμήθεια εξοπλισμού 

γραφείου – επίπλων για τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». Για 

την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 

803/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για 

την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 

άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης με α/α 357, με Κ.Α. 10-7133.001. 

Η προμήθεια και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη 

τεχνική μελέτη. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια 

εξοπλισμού γραφείου – επίπλων για τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου 

Ιωαννιτών μέχρι την Δευτέρα 29/7/2019 στις 12.00μ.μ. και η αποσφράγιση των 

προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 29/7/2019  στις 12.30μ.μ...  

Ειδικότερα: 1) Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται  με κεφαλαία γράμματα  

  α)ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:. «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου – επίπλων για τις 

δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». 

 Για την με αριθ. πρόσκληση αριθμ. 42/2019. 

  β) Tα στοιχεία του αποστολέα 

2) Σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο, που θα αναγράφει:  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

3) Σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο, που θα αναγράφει: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς αριθμητικά και 

ολογράφως. 
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Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση βάσει της παραγρ.7 αγ 

άρθρο 43 Ν.4605/2019. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της ή να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της σύμφωνα με την 

παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.  

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της ή να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της σύμφωνα με την 

παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και άρθρου 80 παραγρ.2 του 

Ν.4412/2016. 

δ. Πιστοποιητικό γενικού εμπορικού μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ. ή του οικείου επιμελητηρίου 

και να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του σύμφωνα με 

την παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.                        

«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 

Συνημμένα: 
Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη με αριθμ. πρωτ. 5602/22-7-2019. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Ιωάννινα: 22/7/2019  
                    Αρ. πρωτ.: 5602 

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  3.967,00€ με Φ.Π.Α. 
- Κ.Α. 10-7133.001 με 3.967,00€  

 
                                                                ΕΤΟΣ:    2019 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

III. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

IV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

V. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                              
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΕΠΙΠΛΩΝ 
I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου – επίπλων για τις δομές του 

Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. 

          Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του Οργανισμού από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 

την παράδοση των προϊόντων. 

         Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 3.967,00ΕΥΡΩ , συμπεριλαμβανόμενου του 

ΦΠΑ 24% και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.  «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» με 

στοιχεία: 

Κ.Α. : 10-7133.001, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  3.967,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 

          Η προμήθεια  θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του οικονομικού έτους 2019.  
 
        Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.967,00€ με  Φ.Π.Α. και η σχετική  πίστωση 
είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 με  Κ.Α. : 10-7133.001. 
 
 

Ιωάννινα 22/7/2019 
 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 
                                                                     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΕΠΙΠΛΩΝ 
 

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Όλα  τα  προϊόντα πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας.  
Α. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Βιβλιοθήκες 2 

Πόμολα για τα ερμάρια 8 

Κλειδαριές για ερμάρια 4 

 

Β. 3ο ΚΑΠΗ 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Καρέκλες 30 

 
Γ1. Κεντρικά γραφεία ΟΚΠΑΠΑ  

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Διθέσιος Καναπές 1 

Τροχήλατες Πολυθρόνες 2 

Ντουλάπι δίφυλλο 1 

 
Γ2. Κεντρικά γραφεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Ραφιέρα διάστασης 130x60x40εκ. 1 

2 Τροχήλατη καρέκλα εργασίας 1 

3 Βοηθητικό τραπεζάκι, 224x40x38εκ. 1 

4 Κλειστή βιβλιοθήκη, 224x40x38εκ. 1 

 
Α. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Σύνθεση βιβλιοθήκης συνολικής διάστασης 200Υ x 90 x 45Β με πόρτες, αποτελούμενη από 2 ερμάρια καθ’ ύψος 
το ερμάριο θα είναι από μελαμίνη πάχους 18 mm  με 5 εσωτερικά ράφια πάχους 25 mm και πλάτη. 
Οι πόρτες θα είναι από μελαμίνη πάχους 18mm και θα φέρουν καλαίσθητα πόμολα και κλειδαριά ασφαλείας. Η 
βιβλιοθήκη θα στηριχθεί σε ρυθμιζόμενα πέλματα χρώματος μαύρου. 
 
Β. 3ο ΚΑΠΗ (Αίτημα για καρέκλες) 
 
Οι καρέκλες είναι με ξύλινο σκελετό και ψάθα στην έδρα του καθίσματος. 
 
Γ1. Κεντρικά γραφεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.  
Περιγραφή ειδών: 
1.ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ                        
ΓΕΝΙΚΑ: 
Ο καναπές να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις 
αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνιση του. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
Ο καναπές να είναι αποτελούμενος από: 
 ▪ το σώμα, 
▪ την έδρα, 
▪ τα πόδια. 
ΣΩΜΑ: 
Το σώμα του καναπέ να είναι σύμμεικτης κατασκευής, πάνω στο οποίο να είναι ενσωματωμένα τα μαξιλάρια της 
πλάτης και των μπράτσων, με καμπύλες εσωτερικές ακμές. Να έχει γενικά ευθυγενείς ακμές και επίπεδη κάτω 
πλευρά πάνω στην οποία να στερεώνονται τα τέσσερα μεταλλικά πόδια. Το σώμα του καναπέ να είναι 
επενδεδυμένο σε όλες τις ορατές πλευρές του, με πολυουρεθάνη επενδεδυμένη με δερματίνη καλής ποιότητας 
χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας μας. 
ΕΔΡΑ: 
Να αποτελείται από δύο (2) αφαιρούμενα τετράγωνα μαξιλάρια, επενδεδυμένα με πολυουρεθάνη εσωτερικά και 
δερματίνη εξωτερικά καλής ποιότητας. 
ΠΟΔΙΑ: 
Ο καναπές να αποτελείται από τέσσερα (4) πόδια επιχριωμένα. 
 
2) ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ, ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΑ: Το κάθισμα 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 ένα πλήρη κύκλο. 
ΜΕΡΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ:Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα και κάθισμα Η/Υ χωρίς μπράτσα, 
περιστρεφόμενα, αποτελούμενα από : 
▪ Βάση.  
▪ Έδρα. 
▪ Πλάτη. 
▪ Μπράτσα. 
▪ Μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας. 
▪ Μηχανισμό ύψους της πλάτης και της σχετικής απόστασης της πλάτης ως 
προς την έδρα του καθίσματος. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΗΣ:Η βάση να είναι πεντακτινωτή δ=62 εκ. και αντοχής σε βάρος 500 κιλών. Οι 
ακτίνες να κατασκευάζονται από υαλοενισχυμένο (20%) πολυαμίδιο, ενισχυμένο στις νευρώσεις, σε χρώμα 
μαύρο, εφάμιλλης αντοχής. 
ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ:Οι τροχοί να είναι δίδυμοι, μεγάλης αντοχής και ασφαλείας, αθόρυβοι από πολυαμίδιο 
και να κουμπώνουν με πείρο μεταλλικό στις ακτίνες της βάσης. Κάθε τροχός να έχει αντοχή σε βάρος 100 κιλά. 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ:Ο άξονας του καθίσματος να είναι 
κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πάχους 2χιλ. κατάλληλης διαμέτρου, με τηλεσκοπικό 
πλαστικό κάλυμμα. Ο άξονας του καθίσματος να είναι επεξεργασμένος εσωτερικά ώστε να είναι λείος. Μέσα στον 
άξονα του καθίσματος να υπάρχει αμορτισέρ στο πάνω άκρο του οποίου θα στηριχθεί η μεταλλική πλάκα 
στερέωσης της έδρας του καθίσματος. Το αμορτισέρ του καθίσματος να είναι ασφαλές, πεπιεσμένου ειδικού 
αερίου. Η διαδρομή του αμορτισέρ να είναι 10εκ. Με τη βοήθεια του αμορτισέρ να επιτυγχάνεται η ρύθμιση του 
ύψους της έδρας του καθίσματος. Το αμορτισέρ να έχει ειδικό ελατήριο για την απορρόφηση των κραδασμών. Ο 
άξονας να περιβάλλεται από τρεις τηλεσκοπικούς διακοσμητικούς δακτυλίους. 
ΕΔΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ:Ο σκελετός της έδρας να είναι από χυτοπρεσαριστό πολυπροπυλένιο ενισχυμένο 
εργονομικής μορφής. Οι γωνίες να είναι καμπύλες. Πάνω στο σκελετό της έδρας να επικολλάται μαξιλάρι από 
διογκωμένη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m3 και πάχους 4εκ. που να έχει διαστάσεις ίδιες με το σκελετό, 
διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να είναι εργονομική. Η έδρα να επενδύεται με ύφασμα αντοχής, πυκνής ύφανσης, 
ανθεκτικό σε φωτιά και την τριβή, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας μας. Η ποιότητα, η απόχρωση και η υφή του 
υφάσματος της ταπετσαρίας θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας μας, βάση δειγματολογίου. Η ταπετσαρία να 
στερεώνεται στην πίσω πλευρά του σκελετού της έδρας με καρφωτούς συνδετήρες (δίκαρφα). Ο σκελετός της 
έδρας να επικαλύπτεται από τη κάτω πλευρά με πλαστικό διακοσμητικό κάλυμμα με καμπύλα τελειώματα υψηλής 
αντοχής. Η έδρα του καθίσματος να στερεώνεται με την μεταλλική πλάκα του άξονα της βάσης με τέσσερις βίδες 
Μ6 κατάλληλου μήκους. Η έδρα να συνδέεται με την πλάτη με κατάλληλα διαμορφωμένη λαμαρίνα μεγάλης 
αντοχής και να περιβάλλεται από κάλυπτρα πολυαμίδης. Στο κάτω μέρος του καθίσματος να βιδώνεται με 
κατάλληλες βίδες μεταλλική κατασκευή από στρατζαριστή λαμαρίνα πάχους 2χιλ. τουλάχιστον με νευρώσεις, που 
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να συνδέει τον εσωτερικό άξονα με την έδρα. Η κατασκευή αυτή να φέρει τον βραχίονα στήριξης της πλάτης του 
καθίσματος, τα μπράτσα, τον μοχλό ρύθμισης του ύψους της έδρας και του μηχανισμού ρύθμισης της κλίσης της 
πλάτης. 
ΠΛΑΤΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ:Η κατασκευή και η επένδυση της πλάτης του καθίσματος να είναι ίδια με αυτή της έδρας. 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:Το ύψος της πλάτης από την έδρα του καθίσματος καθώς και η σχετική θέση μεταξύ 
πλάτης και έδρας να είναι ρυθμιζόμενη. Η πλάτη να ρυθμίζεται κάθετα και οριζόντια. Επίσης η γωνία που 
σχηματίζεται από την έδρα και την πλάτη να είναι ρυθμιζόμενη. Ο μεταλλικός βραχίονας στερέωσης της πλάτης να 
περιβάλλεται από πλαστική καλύπτρα. Μέσω κατάλληλων μηχανισμών να επιτυγχάνεται η ρύθμιση κλίσης και του 
ύψους της πλάτης, του βάθους της έδρας καθώς και η σταθεροποίηση τους ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη 
με απλές κινήσεις. Όλοι οι μηχανισμοί να είναι απλοί κατά την χρήση τους. 
ΜΠΡΑΤΣΑ:Τα μπράτσα να είναι ανατομικής μορφής, από πολυπροπυλένιο. 
ΒΑΦΗ:Τα μεταλλικά μέρη του καθίσματος μετά από κατάλληλη προεργασία απολίπανσης και φωσφάτωσης να 
είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε μαύρη απόχρωση. 
 
3) ΝΤΟΥΛΑΠΙ γενικής χρήσης, από μοριοσανίδα (μελαμίνη), δίφυλλο,  με κλειδαριά, με ένα ράφι εσωτερικά, στο 
χρώμα του ξύλου, διαστάσεων Μ: 0,90 cm, Π: 0,46 cm, Υ: 0,71 cm.   
 
Γ2. Κεντρικά γραφεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 

1. ΡΑΦΙΕΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 130εκ ΎΨΟΣ X 60εκ ΜΗΚΟΣ X 40εκ ΒΑΘΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ  
Η ραφιέρα να είναι συναρμολογούμενη, αμεταχείριστη, καλαίσθητη, λειτουργική, ανθεκτικής κατασκευής και να 
καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
Το υλικό κατασκευής της να είναι από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων επικαλυμμένη με επίστρωσης 
μελαμίνης χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 
Η ραφιέρα να είναι λυόμενη για την εύκολη μεταφορά της και την αντικατάσταση των τμημάτων της, σε περίπτωση 
φθοράς. Η σύνδεση να γίνεται με απλό τρόπο, εξασφαλίζοντας την απόλυτη σταθερότητά της. 
3. ΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Κάθε  ραφιέρα να αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:   
   Α) Κουτί – κάσωμα (πλαϊνά  -  πλάτη - καπάκι - βάση). 
   Β) Ράφια 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΚΑΠΑΚΙ     
Να κατασκευάζεται από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 25χιλ., επικαλυμμένη με επίστρωση 
μελαμίνης. 
Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας να θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC ίδιας 
απόχρωσης με την μελαμίνη. Στο κάτω μέρος του να φέρει  ειδικές εγκοπές  για την συναρμολόγηση με τα 
υπόλοιπα τμήματα. 
ΠΛΑΪΝΑ  
Να κατασκευάζονται από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ., επικαλυμμένη με επίστρωση 
μελαμίνη.  
Στα σόκορα να τοποθετείται ταινία PVC.  
Εσωτερικά να φέρουν διάτρηση ανά 32 χιλ. για την μετακίνηση των ραφιών καθ’ ύψος, ενώ στο επάνω και κάτω 
μέρος να φέρουν διάτρηση για τα φυράμια σύνδεσης. 
ΠΛΑΤΗ 
Να κατασκευάζεται από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ. επικαλυμμένη με επίστρωση 
μελαμίνης χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. 
ΒΑΣΗ – ΡΑΦΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ    
Η βάση και τα ράφια να κατασκευάζονται από μοριοσανίδα Ε-1 τριών στρώσεων πάχους 25χιλ., επικαλυμμένη με 
επίστρωση μελαμίνης χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. 
Στη βάση της να φέρει τέσσερεις  ρεγουλατόρους προσαρμοσμένους ώστε να μη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών 
και να εξασφαλίζεται η απόλυτα σταθερή έδραση των ραφιέρων. 
Τα ράφια να είναι μετακινούμενα και το κάθε ράφι να εδράζεται πάνω σε μεταλλικά γατζάκια έχοντας την 
δυνατότητα μετακίνησής τους κατά 2 εκ. 
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2. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 
Το κάθισμα 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, να είναι ανατομικό και περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο.  
2. ΜΕΡΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 
Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα, περιστρεφόμενο, αποτελούμενα από :  
▪ Βάση.  
▪ Έδρα.  
▪ Πλάτη.  
▪ Μπράτσα.  
▪ Μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας.  
▪ Μηχανισμό ύψους της πλάτης και της σχετικής απόστασης της πλάτης ως  προς την έδρα του καθίσματος.  
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΗΣ 
Η βάση να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 62εκ.  
Οι ακτίνες να κατασκευάζονται από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο, ενισχυμένο στις νευρώσεις, σε χρώμα μαύρο, 
εφάμιλλης αντοχής.  
4. ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 
Οι τροχοί να είναι δίδυμοι μεγάλης αντοχής και ασφαλείας, αθόρυβοι από πολυαμίδιο και να κουμπώνουν με 
πείρο μεταλλικό στις ακτίνες της βάσης. Κάθε τροχός να έχει αντοχή σε βάρος 100 κιλά. 
5. ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
Ο άξονας του καθίσματος να είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πάχους 2χιλ. κατάλληλης 
διαμέτρου, με τηλεσκοπικό πλαστικό κάλυμμα.  
Ο άξονας του καθίσματος να είναι επεξεργασμένος εσωτερικά ώστε να είναι λείος. 
Μέσα στον άξονα του καθίσματος να υπάρχει αμορτισέρ στο πάνω άκρο του οποίου να στηριχθεί η μεταλλική 
πλάκα στερέωσης της έδρας του καθίσματος.  
Το αμορτισέρ του καθίσματος να είναι ασφαλές, πεπιεσμένου ειδικού αερίου.  
Η διαδρομή του αμορτισέρ να είναι 10εκ. Με τη βοήθεια του αμορτισέρ να επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της 
έδρας του καθίσματος.  
Το αμορτισέρ να έχει ειδικό ελατήριο για την απορρόφηση των κραδασμών.  
Ο άξονας να περιβάλλεται από τρεις τηλεσκοπικούς διακοσμητικούς δακτυλίους. 
6. ΕΔΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 
Ο σκελετός της έδρας κατασκευάζεται από επάλληλα φύλλα κόντρα πλακέ, εργονομικής μορφής, με  καμπύλες 
στις γωνιές της. Πάνω στο σκελετό της έδρας επικολλάται μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 
40kg/m3 και πάχους 4εκ. ίδιων διαστάσεων  με το σκελετό, διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να είναι εργονομική.  
Η έδρα επενδύεται με ύφασμα ή δερματίνη  χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.  
Η ταπετσαρία στερεώνεται στην πίσω πλευρά του σκελετού της έδρας με καρφωτούς συνδετήρες (δίκαρφα).  
Ο σκελετός της έδρας να  επικαλύπτεται από τη κάτω πλευρά με πλαστικό διακοσμητικό κάλυμμα με καμπύλα 
τελειώματα υψηλής αντοχής.  
Η έδρα του καθίσματος να στερεώνεται με την μεταλλική πλάκα του άξονα της βάσης με τέσσερις βίδες Μ6 
κατάλληλου μήκους. Η έδρα συνδέεται με την πλάτη με κατάλληλα διαμορφωμένη λαμαρίνα μεγάλης αντοχής και 
περιβάλλεται από κάλυπτρα πολυαμίδης. Στο κάτω μέρος του καθίσματος να  βιδώνεται με κατάλληλες βίδες 
μεταλλική κατασκευή από στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 2χιλ. τουλάχιστον με νευρώσεις, που να συνδέει τον 
εσωτερικό άξονα με την έδρα. 
Η κατασκευή αυτή φέρει τον βραχίονα στήριξης της πλάτης του καθίσματος, τα μπράτσα, τον μοχλό ρύθμισης του 
ύψους της έδρας και του μηχανισμού ρύθμισης της κλίσης της πλάτης. 
7. ΠΛΑΤΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 
Ο σκελετός της πλάτης να είναι από χυτοπρεσσαριστό πολυπροπυλένιο ενισχυμένο εργονομικής μορφής. Οι 
γωνίες να είναι καμπύλες. Πάνω στο σκελετό να επικολλάται μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη που να έχει 
διαστάσεις ίδιες με το σκελετό, διαμορφωμένες κατάλληλα ώστε να είναι εργονομική.  
Η επένδυση της πλάτης του καθίσματος  να είναι ίδια με αυτή της έδρας.  
Ο σκελετός της πλάτης να επικαλύπτεται από τη πίσω πλευρά με πλαστικό διακοσμητικό κάλυμμα.  
Το ύψος της πλάτης από την έδρα του καθίσματος καθώς και η σχετική θέση μεταξύ πλάτης και έδρας να είναι 
ρυθμιζόμενη.  
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Η πλάτη να ρυθμίζεται κάθετα και οριζόντια. Επίσης η γωνία που σχηματίζεται από την έδρα και την πλάτη αν  
είναι ρυθμιζόμενη.  
Ο μεταλλικός βραχίονας στερέωσης της πλάτης περιβάλλεται από πλαστική καλύπτρα. Μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών να επιτυγχάνεται η ρύθμιση κλίσης και του ύψους της πλάτης, του βάθους της έδρας καθώς και η 
σταθεροποίηση τους ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη με απλές κινήσεις.  
Όλοι οι μηχανισμοί να  είναι απλοί κατά την χρήση τους.  
8. ΜΠΡΑΤΣΑ 
Τα μπράτσα να είναι ανατομικής μορφής κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο.  

3. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 35εκ  ΎΨΟΣ X 105εκ. ΜΗΚΟΣ X 40εκ. ΒΑΘΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 
Το τραπεζάκι να είναι συναρμολογούμενο, αμεταχείριστο, καλαίσθητο, λειτουργικό, εργονομικού σχεδιασμού, 
ανθεκτικής κατασκευής και καλύπτει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας σας. 
2.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Τραπεζάκι 105εκ Μήκος x 40εκ Βάθος x 35εκ Ύψος.  
3.ΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   
Το κάθε τραπέζι να αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, τα δύο κατακόρυφα πλαϊνά και ένα ενδιάμεσο ράφι. 
4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα Ε-1 τριών στρώσεων, πάχους 25χιλ., επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης 
από τις δυο πλευρές, χρώματος επιλογή της υπηρεσίας. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) των  επιφανειών 
να θερμοσυγκολλάται περιθώριο από PVC ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη.  
Τα δυο κατακόρυφα πλαϊνά του τραπεζιού να φέρουν ρυθμιζόμενα πέλματα για τη σταθεροποίηση του επίπλου, 
από υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής.  
Ενδιάμεσα στα δυο πλαϊνά να φέρει  ράφι από το ίδιο υλικό κατασκευής για την τοποθέτηση μικροαντικειμένων 
και περιοδικών.                  

4. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 224εκ ΎΨΟΣ X 40εκ ΜΗΚΟΣ X 38εκ ΒΑΘΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ  
Οι βιβλιοθήκες να είναι συναρμολογούμενες, αμεταχείριστες, καλαίσθητες, λειτουργικές, ανθεκτικής κατασκευής 
και να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
Το υλικό κατασκευής τους να  είναι από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων επικαλυμμένη με επίστρωσης 
μελαμίνης χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 
Οι βιβλιοθήκες να  είναι λυόμενες για την εύκολη μεταφορά τους και την αντικατάσταση των τμημάτων τους, σε 
περίπτωση φθοράς. Η σύνδεση να γίνεται με απλό τρόπο, εξασφαλίζοντας την απόλυτη σταθερότητά τους. 
3. ΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Κάθε  βιβλιοθήκη να αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:   
   Α) Κουτί – κάσωμα (πλαϊνά  -  πλάτη - καπάκι - βάση). 
   Β) Ράφια 
   Γ) Πόρτες  
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΚΑΠΑΚΙ     
Να κατασκευάζεται από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 25χιλ., επικαλυμμένη με επίστρωση 
μελαμίνης. 
Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας να θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC ίδιας 
απόχρωσης με την μελαμίνη. Στο κάτω μέρος του να φέρει  ειδικές εγκοπές  για την συναρμολόγηση με τα 
υπόλοιπα τμήματα. 
ΠΛΑΪΝΑ  
Να κατασκευάζονται από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ., επικαλυμμένη με επίστρωση 
μελαμίνη.  
Στα σόκορα να τοποθετείται ταινία PVC.  
Εσωτερικά να φέρουν διάτρηση ανά 32 χιλ. για την μετακίνηση των ραφιών καθ’ ύψος, ενώ στο επάνω και κάτω 
μέρος να φέρουν διάτρηση για τα φυράμια σύνδεσης. 
ΠΛΑΤΗ 
Να κατασκευάζεται από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ. επικαλυμμένη με επίστρωση 
μελαμίνης χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. 
ΒΑΣΗ – ΡΑΦΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ    
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Η βάση και τα ράφια να κατασκευάζονται από μοριοσανίδα Ε-1 τριών στρώσεων πάχους 25χιλ., επικαλυμμένη με 
επίστρωση μελαμίνης χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. 
Στη βάση της να φέρει τέσσερεις  ρεγουλατόρους προσαρμοσμένους ώστε να μη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών 
και να εξασφαλίζεται η απόλυτα σταθερή έδραση των βιβλιοθηκών. 
Τα ράφια να είναι μετακινούμενα και το κάθε ράφι να εδράζεται πάνω σε μεταλλικά γατζάκια έχοντας την 
δυνατότητα μετακίνησής τους κατά 2 εκ. 
ΠΟΡΤΕΣ 
Στο μπροστινό μέρος να φέρει πόρτες ίδιου υλικού κατασκευής με αυτό της βιβλιοθήκης πάχους 18χιλ. 
Κάθε πόρτα να φέρει μεντεσέδες κουμπωτούς πολλαπλών ρυθμίσεων με αντοχή σε βάρος. Επίσης  να διαθέτουν 
έλασμα αυτόματης επαναφοράς του φύλλου στην κλειστή θέση. 
Τα χερούλια να είναι σε σχήμα λειτουργικό και οι πόρτες να  φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. 
 

Ιωάννινα 22/7/2019 
 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
 
 
 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης  
 
 
 
 

ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΕΠΙΠΛΩΝ 
 

III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Α. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

Βιβλιοθήκες 2 285 € 570 € 706,80 € 

Πόμολα για τα ερμάρια 8 8 € 64 € 79,36 € 

Κλειδαριές για ερμάρια 4 10 € 40 € 49,6 € 

Σύνολο 835,76 € 

 

Β. 3ο ΚΑΠΗ 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

Καρέκλες 30 51 € 1.530 € 1.897,20 € 

 
Γ1. Κεντρικά γραφεία ΟΚΠΑΠΑ  

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

Διθέσιος Καναπές 1 350 € 350 € 

Τροχήλατες Πολυθρόνες 2 120 € 240 € 

Ντουλάπι δίφυλλο 1 78 € 78 

Σύνολο 668 € 

 
Γ2. Κεντρικά γραφεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ 

1 Ραφιέρα διάστασης 130x60x40εκ. 1 160,00€ 

2 Τροχήλατη καρέκλα εργασίας 1 120,00€ 

3 Βοηθητικό τραπεζάκι, 224x40x38εκ. 1 62,00€ 

4 Κλειστή βιβλιοθήκη, 224x40x38εκ. 1 224,00€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 566,00€ 

 
 

Ιωάννινα 22/7/2019 
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

 
 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης  
 
 
 

ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
  

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΕΠΙΠΛΩΝ 
 

IV. Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

ΑΡΘΡΟ 1  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου – επίπλων για τις δομές του 
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
3.967,00€. 
Αναλυτικά: 
Κ.Α. : 10-7133.001, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  3.967,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 

Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» οικονομικού έτους 
2019. 
ΑΡΘΡΟ 2  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
   Για τη διενέργεια της παρούσας ανάθεσης  και την εκτέλεση της προμήθειας  ισχύουν: 
1.- Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περίπ. 31 του Ν. 4412/2016 
2.-Οι διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016 
3.-Οι διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Τα συμβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος είναι :   

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 : 
 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία : 
Α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της πρόσκλησης , της  Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων , των 
Τεχνικών  και Γενικών  Προδιαγραφών  της παρούσας μελέτης . 
Β) Η προσφερόμενη τιμή  
 Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τον τρόπο και στο χρόνο που θα οριστεί από την υπηρεσία ανάλογα με την ανάγκες 
της δομής . 
Τόπος παράδοσης των προϊόντων ορίζονται οι δομές του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» που θα υποδειχθούν από την 
υπηρεσία μας και θα κόβεται ξεχωριστό τιμολόγιο ανά δομή. 
ΑΡΘΡΟ 5  ΣΥΜΒΑΣΗ 
 Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί από την διαδικασία της δημοσίευσης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. 
ΑΡΘΡΟ 6  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των «τεχνικών προδιαγραφών», χαρακτηριστικών της προσφοράς και 
ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε 
κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε τα υλικά παρασκευής αυτών, είτε τα υλικά συσκευασίας και ότι αυτά θα 
ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της 
εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στις υποβληθείσες προσφορές. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να 
είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή των ειδών.  
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 Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και 
των «τεχνικών προδιαγραφών» και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής με 
αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών – προϊόντων να γίνονται απόλυτα κατάλληλα και έτοιμα για την χρήση 
που προορίζονται θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να 
αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη ποσότητα και είδος μέσα σε μία ( 1 ) μέρα από τη διαπίστωση της 
παραβιάσεως των συμφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής στο 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»  των νέων κατάλληλων , θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Εκτός από τις πιο πάνω 
υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» για κάθε 
ζημιά που προκύπτει για αυτό από τα πιο πάνω ελαττώματα και δυσλειτουργίες των υπηρεσιών του. Περαιτέρω 
δε, το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω δικαίωμα που του δημιουργείται από την 
αντισυμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος, με την προμήθεια 
ακατάλληλων προϊόντων , κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες συνέπειες . Ο προμηθευτής 
υποχρεούται εις την άρτια, και έγκαιρη εκτέλεση της προμήθειας των ειδών, σύμφωνα με τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας μελέτης. 
ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
  Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του 
αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις. 
ΑΡΘΡΟ 8  ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος  υπόκειται σε  όλες τις νόμιμες κρατήσεις φόρους, τέλη κ.λ.π.   
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και 
κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 
Ο  Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ.  «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». 
 
 

    Ιωάννινα 22/7/2019     
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

 
 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης  
 
 
 

ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
                                 

           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΕΠΙΠΛΩΝ 
 

V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Α. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

Βιβλιοθήκες 2    

Πόμολα για τα ερμάρια 8    

Κλειδαριές για ερμάρια 4    

Σύνολο  

 

 

Β. 3ο ΚΑΠΗ 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

Καρέκλες 30    

 
 
Γ1. Κεντρικά γραφεία ΟΚΠΑΠΑ  

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

Διθέσιος Καναπές 1   

Τροχήλατες Πολυθρόνες 2   

Ντουλάπι δίφυλλο 1   

Σύνολο  

 
Γ2. Κεντρικά γραφεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ 

1 Ραφιέρα διάστασης 130x60x40εκ. 1  

2 Τροχήλατη καρέκλα εργασίας 1  

3 Βοηθητικό τραπεζάκι, 224x40x38εκ. 1  

4 Κλειστή βιβλιοθήκη, 224x40x38εκ. 1  

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   …./…./2019 
 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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