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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την 
προμήθεια επίπλων γραφείου (κάθισμα συνεργασίας, κάθισμα διευθυντικό, 
ερμάρια-βιβλιοθήκες-ντουλάπες, συρταριέρες, ραφιέρες και υποπόδια) για τις 
ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής, καθώς και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) του νομού Κορινθίας, με την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).
2. N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
3. N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
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4. Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) : 
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις.
5. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις.
6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
7. Το  Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 
8. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθμ.249700/2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και 
Ιονίου (ΦΕΚ4345/30.12.2016/τ.Β’).
9. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες
10. Την Αριθμ. 57654/17 (ΦΕΚ 1781 Β/23-5-2017) υπουργική απόφαση: Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.
11. Την υπ’ αριθμ. 442/21.12.2020 (ΑΔΑ: 67Σ37Λ1-ΝΙ8) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου περί έγκρισης προϋπολογισμού 
Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Οικονομικό έτος 2021 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.
12. Την υπ’ αριθμ. 230405/08-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ89ΟΡ1Φ-ΤΟΦ) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου για τον έλεγχο νομιμότητας της με αριθμό 442/2020 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου «περί έγκρισης προϋπολογισμού 
Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Οικονομικό Έτος 2021 και έγκριση 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021».
13. Τα υπ’ αριθμ. 550/17-07-2020 & 916/28-11-2020 αιτήματα του Κέντρου   
Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), τα υπ’ αριθμ. 62975/9-3-
2021 & 122665/29-4-2021 αιτήματα της ΔΑΟΚ και το υπ’ αριθμ. 110439/20-4-2021 
αίτημα του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη για  προμήθεια επίπλων γραφείου.  

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει:
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Στην προμήθεια επίπλων γραφείου (κάθισμα συνεργασίας, κάθισμα 
διευθυντικό, ερμάρια-βιβλιοθήκες-ντουλάπες, συρταριέρες, ραφιέρες και 
υποπόδια) για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, καθώς και του Κέντρου Εκπαιδευτικής 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) του νομού Κορινθίας. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε 
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος μέλος 
της Ένωσης. β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. γ) σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ σύμφωνα με το αρ.25 του 
Ν.4412/16. δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω γ περίπτωση και 
έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής σε ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι 
καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η προμήθεια επίπλων γραφείου (κάθισμα 
συνεργασίας, κάθισμα διευθυντικό και βιβλιοθήκες) για τις ανάγκες του Κέντρου 
Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) του νομού Κορινθίας, όπως 
αυτά περιγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα Ποσότητα

1
ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ

τεμ. 5

2
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ

τεμ. 18

3
ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

τεμ. 4

4 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ τεμ. 14
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5 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ*( ΔΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) τεμ. 3

6 ΡΑΦΙΕΡΕΣ* (ΔΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) τεμ. 2

7 ΥΠΟΠΟΔΙΑ τεμ. 10

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και να πληρούν 
τις προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Α. 

Ειδικότερα για όλα τα καθίσματα (Διευθυντικό, Εργασίας και Συνεργασίας) η 
υπηρεσία δύναται να ζητήσει δείγματα.

Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 072 ΚΑΕ 1711.0001 του προϋπολογισμού της 
Π.Ε.Κορινθίας 2021.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο έως την 01/06/2021 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού (Κροκιδά 2, Κόρινθος). 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δε 
θα γίνουν δεκτές. 
Επάνω στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1)Προσφορά για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Π.Ε. Κορινθίας και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ.) του νομού Κορινθίας.
2) Τα στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα (Επωνυμία, ταχ.διεύθυνση, τηλέφωνα,  e-
mail επικοινωνίας)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εντός του φακέλου θα εσωκλείονται:

I. Οικονομική Προσφορά. Η οικονομική προσφορά θα συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Β. Συγκεκριμένα 
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συμπληρώνονται οι στήλες: α) Τιμή ανά μονάδα, β) Προσφερόμενη τιμή 
χωρίς Φ.Π.Α., γ) Φ.Π.Α. , δ) συνολική τιμή.  Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Οι τιμές θα πρέπει να 
δίδονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται. Η 
αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, 
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο 
του πέντε. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται. Προσφορές που θέτουν όρο 
αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του 
οικονομικού φορέα.

II. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει στην οποία δηλώνουν ότι :α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως 
ισχύει ,β) έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τους 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ)η προσφορά τους ισχύει για 120 
ημέρες.

Η υποχρέωση προσκόμισης της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης αφορά:
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ,ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. , 
Ε.Ε.), τον/τους διαχειριστή /διαχειριστές

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων το φυσικό πρόσωπο.

III. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα Πιστοποιητικό /Βεβαίωση 
εγγραφής του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή 
του σε αυτό με το ειδικό επάγγελμά τους. 

IV. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης:

 Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
 Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις 
του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.),
 Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά 
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δημοσιεύσεως τους στο Γ.Ε.Μ.Η. (για διαγωνιζόμενους με μορφή 
Ι.Κ.Ε.)
 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία και τις μεταβολές της (για τα φυσικά πρόσωπα).

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά δεν 
έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς 
υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση 
του εν λόγω πιστοποιητικού το οποίο θα προσκομίσει πριν την έκδοση της απόφασης 
ανάθεσης.

Επισημαίνονται τα εξής:
 Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν υπογραφή μετά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα 
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα της λήξης 
υποβολής προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ Κορινθίας (Γραφείο 7) στο 
Διοικητήριο της ΠΕ Κορινθίας (ταχ. Δ/νση Κροκιδά 2 , Κόρινθος) και ώρα 10:00 πμ.

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

Τα είδη της σύμβασης  θα παραδοθούν  από τον ανάδοχο μία φορά ή τμηματικά εντός 
τριών μηνών από την ημέρα ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της σύμβασης, με δυνατότητα 
τρίμηνης παράτασης, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, με τις ίδιες 
προδιαγραφές και τιμές της σύμβασης ή έως εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης.

ΣΤ. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την 

παραλαβή των προμηθευόμενων κάθε φορά ειδών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

για την εξόφληση είναι τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

 Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60a22f4fe910c255f9d9e480 στις 20/05/21 09:44

7

 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 

Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (βαρύνει την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου), την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών). 

 3% υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού της κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ & 20% υπέρ 

ΟΓΑ επί του ποσού της κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου. 

 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων). Η 

κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

 3% υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ & 20% 

υπέρ ΟΓΑ επί του ποσού της κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου. Τα ποσά αυτά 

αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδονται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την εξόφληση του Χ.Ε. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 Η παραγγελία των ειδών θα γίνει με τυποποιημένο έντυπο του τμήματος 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κορινθίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο θα παραδοθεί στον Προμηθευτή ή θα 
αποσταλλεί με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 Η παράδοση των υλικών θα γίνει μία φορά ή τμηματικά στο διάστημα των 
τριών μηνών, όπως ορίζεται ανωτέρω και κατόπινα επικοινωνίας με το Τμήμα 
Προμηθειών της Π. Ε. Κορινθίας. Αρμόδιος για την παραλαβή και έλεγχο των 
παραγγελιών είναι η οριζόμενη τριμελής επιτροπή. Ο προμηθευτής υποχρεούται 
να δίνει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία σχετική με το χορηγούμενο 
είδος.
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 Είδος που κρίνεται απορριπτέο, ο ανάδοχος υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει. Ο χρόνος αντικατάστασης των ειδών θα πρέπει να γίνεται μέσα 
σε 48 ώρες. Σε περίπτωση που παραδοθεί είδος διαφορετικό των αναφερομένων ή 
ακατάλληλο, η επιτροπή παραλαβής δικαιούται να μην το παραλάβει και ο 
ανάδοχος υποχρεούται να το πάρει πίσω και να προσκομίσει το καθορισμένο είδος 
χωρίς αντίρρηση.

 Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έχει τα κατάλληλα μέσα για να φέρει εμπρόθεσμα σε 
πέρας και κατά προσήκοντα τρόπο την εκτέλεση της προμήθειας. 

 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 

νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

 Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα βαρύνει τον 
ΕΦ 02.072.1711.0001 του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την 
προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 
ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού 
εντάλματος.

Η. Κυρώσεις- Κήρυξη Οικονομικού φορέα έκπτωτου

Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής αδικαιολογήτως παραβαίνει ή αμελεί τις 
υποχρεώσεις του, υπόκειται σε πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι το 10% της 
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της 
παράβασης, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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Σε περίπτωση διαφοράς ή 

ασάφειας ή μη ρητής αναφοράς 

στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν4412/2016 και 

όλης της ισχύουσας τρέχουσας νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κάθισμα  συνεργασίας σταθερή με τέσσερα πόδια, με μπράτσα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

(ΟΛΙΚΕΣ)

Ολικό ύψος καθίσματος : 830mm

Ολικό πλάτος: 570mm 

Ολικό βάθος: 600mm 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣ (Π) 460mm  Χ  (Β) 460mm Ύψος έδρας 470mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ (Π) 460mm  Χ  (Υ) 400mm

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4 πόδια με άνοιγμα μπροστά 540mm, πίσω 450mm και βάθος 495mm

ΣΚΕΛΕΤΟΣ Μεταλλικός χρώμιο

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης είναι μαλακή 
διογκωμένη πολυουρεθάνη  (αφρολέξ)  πυκνότητας για την έδρα 30 
kg/m3 και  πάχους  56mm, και για την πλάτη 25 kg/m3 και πάχους 
38mm.

Η εξωτερική επένδυση είναι από PU μαύρου χρώματος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Επενδύονται από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο (PP) μαύρου χρώματος, 
μήκους 410mm. Ύψος από την έδρα 17mm

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κάθισμα διευθυντικό τροχήλατο με ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο επί 
άξονα,  με μεταβλητό ύψος έδρας, , μηχανισμός relax.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

(ΟΛΙΚΕΣ)

Ολικό ύψος από δάπεδο :       1120mm +  100mm     + / -
 5mm

( ύψος καθίσματος + διαδρομή αμορτισέρ )

Ολικό ύψος  έδρας από δάπεδο:               450mm -  550mm   + / -
 5mm

Ολικό πλάτος έδρας με μπράτσα               650 mm                     + / -
 5mm    

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣ ( Π ) 510mm x ( Β )  520mm   + / -
 5mm   

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΛΑΤΗΣ

( Π ) 480mm x ( Υ )  710mm  + / -
 5mm   

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Η βάση στήριξης είναι πέντε ακτίνων μεταλλική νίκελ. Έχει διάμετρο 
700mm και στο κέντρο σχηματίζει κώνο Φ50.

ΤΡΟΧΟΙ

Η πεντακτινωτή βάση στηρίζεται σε δίδυμους τροχούς από πολυαμίδιο 
διαμέτρου 50mm με μεταλλικούς πύρους υποδοχής Φ11, που 
ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του 
καθίσματος.

ΕΔΡΑ

Αποτελείται από το εσωτερικό κέλυφος από ενισχυμένο 
πολυπροπυλένιο στο οποίο  είναι τοποθετημένες μεταλλικές διαμήκεις 
λάμες που ενισχύουν την αντοχή της έδρας καθώς και τη  στήριξη των 
μπράτσων, πάνω στο οποίο γίνεται η ταπετσαρία.  

 Έχει κατάλληλες υποδοχές για να βιδωθεί ο μηχανισμός ανάκλησης του 
καθίσματος.                         

ΠΛΑΤΗ 

Αποτελείται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο 
με νευρώσεις πάνω στο οποίο γίνεται η ταπετσαρία τόσο μπροστά, όσο 
και πίσω. Η πλάτη συνδέεται με την έδρα του καθίσματος με τους 
βραχίονες.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 
ΕΔΡΑΣ

Η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσματος επιτυγχάνεται με 
αμορτισέρ ασφαλείας διπλού τοιχώματος και πεπιεσμένου ουδέτερου 
αερίου. Μεταξύ κατώτερου και ανώτερου σημείου σταθεροποίησης του 
αμορτισέρ επιτρέπεται η ρύθμιση του ύψους του καθίσματος σε μία 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60a22f4fe910c255f9d9e480 στις 20/05/21 09:44

11

διαδρομή 80mm.

Δυνάμεις καταμετρημένες στατικά κατά SNO3,07-00/01 – DIN 4550-2

Εκτόνωσης:  (N) 400+ /-40 

Συμπίεσης: (N) 640   

Το αμορτισέρ είναι μεταλλικό με εξωτερικό περίβλημα από νίκελ.

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Η ρύθμιση ανάκλησης του καθίσματος επιτυγχάνεται με ένα μηχανισμό 
που επιτρέπει την ταυτόχρονη κίνηση της έδρας και της πλάτης 

-Δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους του καθίσματος με την χρήση του 
λεβιέ. 

-Δυνατότητα αυξομείωσης της πίεσης του ελατηρίου που κανονίζει την 
ανάκληση. Επιτυγχάνεται από βίδα – λεβιέ η οποία βρίσκεται στο 
εμπρός κεντρικό μέρος του μηχανισμού.

-Ανάκληση καθίσματος σε διαδρομή 23 μοιρών.

-Μηχανισμός κατασκευασμένος κατά προδιαγραφές: 

DIN 4551 TEST -5,6,3

ANSI/BIFMA X, 5.1-85 TEST 11

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

 Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης είναι μαλακή 
διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 
30Kg/m3 και  πάχους  60 mm και για την πλάτη   πυκνότητας  25Kg/m3 
και  πάχους  50mm.

Η εξωτερική επένδυση της έδρας είναι από «αναπνέον» ύφασμα στο 
κέντρο έδρας, πλάτης και πλαϊνά και δερματίνη στα άκρα καθίσματος 
και πλάτης..

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

-Σταθεροί κυκλικοί, κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) σε 
χρώμα μαύρο, με το επάνω τμήμα τους επενδεδυμένο με μαύρη 
δερματίνη με διογκωμένη πολυουρεθάνη εσωτερικά. Συνδέουν με τις 
κατάλληλες βίδες την πλάτη και το κάθισμα. 

ΕΡΜΑΡΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
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Ερμάριο (ή βιβλιοθήκη ή ντουλάπα), διαστάσεων 90*36*240, 
κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, επικαλυμμένη 
αμφίπλευρα με διπλή επίστρωση βακελίτη άριστης ποιότητας και χαρακτηριστικά 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Στα εμφανή μέρη τοποθετείται περιθώριο (ABS) πάχους 3 χιλ και στα υπόλοιπα μέρη 
0,8 χιλ. 

Τα πλαϊνά του ερμαρίου καθώς και οι πόρτες (δύο + δύο πάνω-κάτω) είναι 
κατασκευασμένα από βακελίτη πάχους 1,8 cm. Οι πόρτες φέρουν μεντεσέδες τύπου 
TITUS, κλειδαριές με αντίκρισμα και 2 κλειδιά, καθώς και μεταλλικά πόμολα 
χρωμίου (χειρολαβές).

Το καπάκι και τα εσωτερικά ράφια του ερμαρίου είναι κατασκευασμένο από 
βακελίτη πάχους 2,5 cm. Τα ράφια θα είναι σταθερά και η σύνδεσή τους με το 
σκελετό των ερμαριών γίνεται  με μεταλλικά φεράμια. Στο κάτω μέρος των ερμαρίων 
τοποθετούνται ρυθμιστές ύψους μαύρου χρώματος.

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ & ΡΑΦΙΕΡΕΣ *

Οι προσφορές για τις τρεις (3) Συρταριέρες και τις δύο (2) ραφιέρες, σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τις διαστάσεις τους, θα υποβληθούν κατόπιν συνεννοήσεως με την 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικης (Γ. Παπανδρέου 24- Κόρινθος), στο 
τηλ: 2741363353, πληροφορίες: κ. Μαρία Θεοδώρου (email: 
m.theodorou@pekorinthias.gr ). 

mailto:m.theodorou@pekorinthias.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60a22f4fe910c255f9d9e480 στις 20/05/21 09:44

13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ:
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3 τεμ.

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω πρόσκλησης και τους 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Η προσφορά ισχύει για εκατόν ογδόντα ημέρες (180) 

από την επόμενη της  ημέρας  ανάρτησης της πρόσκλησης. 

Ημερομηνία ……………….

Υπογραφή /σφραγίδα 

προσφέροντα/νόμιμου εκπροσώπου 
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