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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Βόλου και την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου Δημάρχου και 
συγκεκριμένα για την προμήθεια γραφείων, καθισμάτων, βιβλιοθηκών, ντουλάπες αρχείου και λοιπά είδη 
για το γραφείο γραμματειακής υποστήριξης του Δημάρχου Βόλου, απαιτείται η διενέργεια προμήθειας με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των 
ζητούμενων ειδών. Το κόστος της εν λόγω προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7133.001 «Προμήθεια 
επίπλων (Διοικητικών)» για το έτος 2020. 
 

Α/Α Είδος Ποσότητα Τιμή Σύνολο € 

1 

Γραφείο διαστάσεων ενδεικτικών διαστάσεων 

150x70x74εκ 3 185 555 

2 

Γραφείο διαστάσεων ενδεικτικών διαστάσεων 

180x70εκ 1 230 230 

3 

Συρταριέρα με τρία (3) ενδεικτικών διαστάσεων 

40x48x56εκ 6 135 810 

4 Βιβλιοθήκη ενδεικτικών διαστάσεων 80x40x172εκ 1 275 275 

5 Ντουλάπα ενδεικτικών διαστάσεων 80x40x172εκ 2 360 720 

6 Ντουλάπι ενδεικτικών διαστάσεων 80x40x82εκ 3 170 510 

7 Πολυθρόνα γραφείου  7 135 945 

8 Κάθισμα γραφείου 2 170 340 

9 

Βοηθητικό τραπεζάκι ενδεικτικών διαστάσεων 

55x55εκ 1 50 50 

Σύνολο 4.435,00 

ΦΠΑ 24% 1.064,40 

Γενικό Σύνολο 5.499,40 

 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 
 
 α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  
α1. Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε όλους τους 
οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται.  
α2.  Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
α3. Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λό-
γους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρο-
μοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές ε-
μπορίας ανθρώπων).  
α4. Ότι δεν έχει εκδοθεί, έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή της προσφοράς τους, πιστοποιητικό από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
β) την οικονομική τους προσφορά (ο πίνακας ειδών δίνεται στο Παράρτημα Β). 



 
Ο Ανάδοχος που θα προκύψει, υποχρεούται να προσκομίσει, κατόπιν έγγραφής πρόσκλησης από το Τμήμα 
Προμηθειών πριν την απόφαση ανάθεσης του οριστικού αναδόχου : 
 
Α) τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών α1 και α2 (ασφαλιστική και φορολογική).  

Η υποχρέωση για την ασφαλιστική ενημερότητα αφορά:  
-Τα φυσικά πρόσωπα, για τους ίδιους και το προσωπικό που απασχολούν, σε περίπτωση που δεν 
απασχολούν προσωπικό βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν απασχολούν προσωπικό.   
-Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), όλων των μελών και του προσωπικού.  
-Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.  
-Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) των διαχειριστών και του προσωπικού. 
-Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο για 
το προσωπικό που απασχολούν. 
 

Β) για την απόδειξη του α3 (λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73), μπορείτε να 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.  
 
Γ) για την απόδειξη του α4 (Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων) μπορείτε να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (Επισυνάπτεται στο 
Παράρτημα Β) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους,  
ή  
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
  
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές των ειδών όπως αυτές 
παρουσιάζονται στις τεχνικές περιγραφές. Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή σε ευρώ (€), για το σύνολο των ειδών.  
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά, η παράδοση και εκφόρτωση τους στο 
πρώτο όροφο του Δημαρχείου Βόλου.  
Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να παραδοθούν συναρμολογημένα, έτοιμα προς χρήση και να εγκατασταθούν 
με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου – προμηθευτή.  
Η παράδοση των παραπάνω υλικών απαιτείται να γίνει άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
Παρακαλείσθε να καταθέσετε την προσφορά σας στο Τμήμα Προμηθειών σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη 
στοιχεία της εταιρείας σας έως την  25η Απριλίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. Προσφορές που θα κατατεθούν 
μετά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δε θα γίνουν δεκτές. 
 
Ακολουθεί : 
Παράρτημα Α) Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών και  
Παράρτημα Β) Υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς και  
Παράρτημα Γ) Υπεύθυνη δήλωση του ΣΕΠΕ 

 
Η Αν. Προϊσταμένη  

του Τμήματος Προμηθειών 
 
 

Καντόλα Ζηνοβία 

 

 



Παράρτημα Α  

 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Βόλος,  21 / 05 / 2020 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    Αρ. πρωτ. 30820 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

«Προμήθεια επίπλων για το γραφείο Δημάρχου του Δήμου Βόλου»  
ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.499,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Βόλος,  21 / 05 / 2020                   
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                         
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ   
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Βόλου και την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου Δημάρχου 

και συγκεκριμένα για την προμήθεια γραφείων, καθισμάτων, βιβλιοθηκών, ντουλάπες αρχείου και λοιπά είδη 

για το γραφείο γραμματειακής υποστήριξης του Δημάρχου Βόλου, απαιτείται η διενέργεια προμήθειας με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των 

ζητούμενων ειδών, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες σε έπιπλα και καθίσματα 

γραφείου.  
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών,               

πάντα όμως για ολόκληρη την ζητούμενη ποσότητα του κάθε είδους.  
 Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει ενδεικτικά προϋπολογισθεί στο ποσό των 5.499,40€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το έτος 2020.  
          
Τα προς προμήθεια είδη παρουσιάζονται παρακάτω:      
 

Α/Α Περιγραφή είδους Ποσότητα 

1 Γραφείο διαστάσεων ενδεικτικών διαστάσεων 150x70x74εκ 3 

2 Γραφείο διαστάσεων ενδεικτικών διαστάσεων 180x70εκ 1 

3 Συρταριέρα με τρία (3) ενδεικτικών διαστάσεων 40x48x56εκ 6 
4 Βιβλιοθήκη ενδεικτικών διαστάσεων 80x40x172εκ 1 
5 Ντουλάπα ενδεικτικών διαστάσεων 80x40x172εκ 2 

6 Ντουλάπι ενδεικτικών διαστάσεων 80x40x82εκ 3 

7 Πολυθρόνα γραφείου  7 

8 Κάθισμα γραφείου 2 

9 Βοηθητικό τραπεζάκι ενδεικτικών διαστάσεων 55x55εκ 1 
 

 

 

       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                        Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ              ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                 
 

 

 

 

           Ευστρατιάδης Γιώργος                                      Καντόλα Ζηνοβία     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       



                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Βόλος,  21 / 05 / 2020                   
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                         
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ   
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις κάτωθι απαιτήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια για το κάθε είδος ξεχωριστά. 
 

1) Γραφείο απλό 

 
Διαστάσεις: 150 x 70 x  74εκ. (μήκος x πλάτος) (± 10εκ.) 
Γραφείο με λιτή σχεδίαση, σε χρώμα Wenge.  

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm.  

Τα πλαϊνά και η εμπρόσθια όψη που θα αποτελείται από μελαμίνη. Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη 

(σόκορα) της επιφάνειας θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC για μεγαλύτερη 

προστασία. 

 
2) Γραφείο απλό 

 
Διαστάσεις: 180 x 70 x  74εκ. (μήκος x πλάτος) (± 10εκ.) 
 

Γραφείο με λιτή σχεδίαση, σε χρώμα Wenge.  

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm.  

Τα πλαϊνά και η εμπρόσθια όψη που θα αποτελείται από μελαμίνη. Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη 

(σόκορα) της επιφάνειας θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC για μεγαλύτερη 

προστασία. 

 
3) Συρταριέρες ξύλινες με τρία ισοϋψή συρτάρια 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 40x48x56εκ. (πλάτος x βάθος x ύψος) (± 10εκ.) 
 

Συρταριέρα ξύλινη τροχήλατη σε χρώμα Wenge, από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 0,16εκ. τροχήλατη, με 

τρία ισοϋψή συρτάρια, να διαθέτει κεντρικό κλείδωμα συρταριών. Οι μετώπες των συρταριών θα κατασκευα-

σθούν από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 18mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση 

στην ίδια απόχρωση με την υπόλοιπη επίπλωση. Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, ε-

ντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα 

έχουν δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%.  
 

4) Βιβλιοθήκη με ράφια και ντουλάπι στο κάτω μέρος  
 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 80x40x172εκ. (πλάτος x βάθος x ύψος) (± 10εκ.) 
 

Το υλικό κατασκευής του σκελετού και τον τεσσάρων ραφιών θα είναι από μοριοσανίδα ή μελαμίνη πάχους 

τουλάχιστον 16 χιλιοστών, που θα φέρει αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.  
Θα διαθέτει τρία (3) ράφια που θα είναι ελεύθερα να τοποθετούνται κατ’ επιλογή σε προεπιλεγμένες θέσεις 

βάσει αντίστοιχων διατρήσεων στα πλαϊνά της βιβλιοθήκης.  
Η βιβλιοθήκη στο κάτω μέρος θα διαθέτει ντουλάπι με δύο πόρτες από μοριοσανίδα ή μελαμίνη πάχους τουλά-

χιστον 16 χιλιοστών, που θα φέρει επιπρόσθετα αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, που θα φέρουν κλειδαριά 

και πόμολα.  
Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC 

πάχους 2 χιλ., ενώ στα μη εμφανή μέρη θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 0,45 χιλ. 
Τα δύο φύλλα της πόρτας θα φέρουν 2 ζεύγη μεντεσέδων, ένα ζευγάρι πόμολα – χερούλια και μία κλειδαριά. 
Η πλάτη της βιβλιοθήκης θα είναι από μελαμίνη πάχους 0,8-0,9χιλ   



Η μελαμίνη για τον σκελετό, τα ράφια και τις πόρτες θα είναι χρώματος Wenge. 
 

5) Ντουλάπα 80x40x172εκ. 
 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 80x40x172εκ. (πλάτος x βάθος x ύψος) (± 10εκ.) 
 

Ντουλάπα γραφείου ξύλινη, με σκελετό από μοριοσανίδα ή μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 16 χιλιοστών, που 

θα φέρει επιπρόσθετα αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, σε χρώμα Wenge. Το έπιπλο διαθέτει τρία (3) ράφια 

τα οποία μπορεί ελεύθερα να τοποθετηθεί κατ’ επιλογή σε προεπιλεγμένες θέσεις βάσει αντίστοιχων διατρή-

σεων στα πλαϊνά του ντουλαπιού καθώς και 2 φύλλα πόρτας με πόμολα και κλειδαριά ασφαλείας. Περιμετρι-

κά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 2 

χιλ., ενώ στα μη εμφανή μέρη θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 0,45 χιλ. 
 

6) Ντουλάπι γραφείου πλαϊνό 80x40x82εκ. 
 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 80x40x82εκ. (πλάτος x βάθος x ύψος) (± 10εκ.) 
 

Ντουλάπι γραφείου ξύλινο, με σκελετό από μοριοσανίδα ή μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 16 χιλιοστών, που θα 

φέρει επιπρόσθετα αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, σε χρώμα Wenge. Το έπιπλο διαθέτει 1 ράφι το οποίο 

μπορεί ελεύθερα να τοποθετηθεί κατ’ επιλογή σε προεπιλεγμένες θέσεις βάσει αντίστοιχων διατρήσεων στα 

πλαϊνά του ντουλαπιού καθώς και 2 φύλλα πόρτας με πόμολα και κλειδαριά ασφαλείας. Περιμετρικά, στα εμ-

φανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 2 χιλ., ενώ στα 

μη εμφανή μέρη θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 0,45 χιλ. 
 

7) Πολυθρόνα γραφείου  
Η πλάτη και έδρα του καθίσματος: Η πλάτη θα πρέπει να είναι ενωμένη με την έδρα του καθίσματος.             Η 

πλάτη θα έχει ύψος από 60 έως 80 εκατοστά (±5εκ.) και θα πρέπει να παρέχει στήριξη της καμπύλης στο κάτω 

μέρος της πλάτης καλύπτοντας και υποστηρίζοντας τη φυσική καμπύλη της σπονδυλικής στήλης, παρέχοντας 

υποστήριξη στην περιοχή της λεκάνης που είναι το ίδιο σημαντική με την πλάτη. Η κακή υποστήριξη της ο-

σφυϊκής περιοχής, είναι ο λόγος που τείνει ο χρήστης να καμπουριάζει στην καρέκλα την ώρα που εργάζεται 

και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καταπόνηση της σπονδυλικής του στήλης. 
Η έδρα θα έχει πλάτος 45 έως 65 εκατοστά ενώ το βάθος πρέπει να είναι αρκετό ώστε ο χρήστης να μπορεί να 

καθίσει κοντά στην πλάτη του καθίσματος και να αφήνει περίπου 5 έως 10 εκατοστά μεταξύ των γονάτων και 

του καθίσματος της καρέκλας (ενδεικτική διάσταση 40 έως 50 εκ.).  
Να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης της κλίσης του καθίσματος  βαρέως τύπου, προωθημένου κέντρου βάρους, με 

δυνατότητα ανάκλησης που κλειδώνει σε πολλαπλές θέσεις (μηχανισμό relax multiblock). Δυνατότητα ρύθμι-

σης της έντασης της κίνησης που να εξασφαλίζει την ομαλή επαναφορά της έδρας - πλάτης για ελεγχόμενη 

ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη, ώστε να ακολουθεί ομαλά την κίνηση του σώματός. Ακόμη το 

κάθισμα θα πρέπει να κρατάει σταθερό τον κορμό του υπαλλήλου σε θέση κάθετη με το έδαφος και να μην 

αναγκάζει το σώμα να γέρνει μπροστά ή προς τα πίσω.  
3. Το ύψος του καθίσματος: Το κάθισμα θα πρέπει να προσαρμόζεται εύκολα με μηχανισμό ρύθμισης του ύ-

ψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ ο οποίος θα καθιστά εύκολη την αλλαγή ύψους σε σχέση με 

το γραφείο. Το ύψος του καθίσματος θα πρέπει να κυμαίνεται από τα 40 έως τα 55 εκατοστά              (±5εκ.) 

από το δάπεδο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ύψους.                   Είναι σημα-

ντικό ο χρήστης της καρέκλας να μπορεί να ακουμπάει σωστά τα πόδια στο δάπεδο, ενώ παράλληλα να έχει 

τους μηρούς παράλληλα στο δάπεδο και τα χέρια στο ύψος του γραφείου. 
4. Το υλικό του καθίσματος: Η πλάτη και η έδρα του καθίσματος θα επικαλύπτονται με πλούσιο υλικό γεμί-

σματος πυκνότητας 40kg/m
3
 και πάχους τουλάχιστον 45mm, ώστε να υπάρχει άνεση ακόμα και μετά από πο-

λύωρη καθιστική εργασία. Οι πολύ σκληρές επιφάνειες κουράζουν γρήγορα και στρεσάρουν τον εργαζόμενο. 

Η πλάτη και η έδρα του καθίσματος θα καλύπτονται από ύφασμα ή δερματίνη σε χρώμα επιλογής της Αναθέ-

τουσας Αρχής. 
5. Η βάση του καθίσματος: Θα είναι τροχήλατη με ακτινωτή βάση πέντε (5) ακτίνων. Σε κάθε ακτίνα της βά-

σης προσαρμόζεται μέσω μεταλλικού πύρου, δίδυμος τροχός (ροδάκια) από ενισχυμένο συνθετικό υλικό που 

να είναι κατάλληλο για κύλιση σε μάρμαρο και πλακάκια.   
6. Τα μπράτσα του καθίσματος: Να διαθέτει μαύρα μπράτσα από σκληρό και ανθεκτικό πλαστικό ή μεταλλικά 

με πλαστική επικάλυψη με την απαραίτητη αντοχή, που θα στηρίζονται στην έδρα του καθίσματος παρέχοντας 

στήριξη από το βάρος των ώμων και των ίδιων των χεριών του υπαλλήλου. 
 

Η καρέκλα να είναι κατάλληλη για άτομα βάρους τουλάχιστον 100 κιλών.  



8) Κάθισμα γραφείου 
 

Η απασχόληση σε χώρο γραφείου προϋποθέτει καθιστική εργασία για ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε μια 

στάση, η οποία δεν είναι ιδανική για τη σπονδυλική στήλη. Για το λόγο αυτό, η επιλογή σε καρέκλες γραφείου 

είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία της πλάτης, της μέσης και της σπονδυλικής στήλης, καθώς και για 

την αποφυγή τραυματισμών και ενοχλήσεων. Θα πρέπει να προστατεύει την πλάτη και να υποστηρίζει τη σω-

στή στάση του σώματος κατά τη διάρκεια της εργασίας συμβάλλοντας στην καλύτερη απόδοση και συγκέ-

ντρωση του υπαλλήλου, προλαμβάνοντας μελλοντικά μυοσκελετικά προβλήματα. 
1. Η πλάτη του καθίσματος: Η πλάτη θα πρέπει να είναι χωριστά από το κάθισμα και να έχει ύψος από 40 έως 

60 εκατοστά (±5εκ.). Θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη σε ύψος και γωνία ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να 

προσαρμόσει την καρέκλα στην καμπύλη που έχει το κάτω μέρος της πλάτης καλύπτοντας τη μέση επαρκώς, 

υποστηρίζοντας τη φυσική καμπύλη της σπονδυλικής στήλης, παρέχοντας υποστήριξη στην περιοχή της λεκά-

νης που είναι το ίδιο σημαντική με την πλάτη. Η κακή υποστήριξη της οσφυϊκής περιοχής, είναι ο λόγος που 

τείνει ο χρήστης να καμπουριάζει στην καρέκλα την ώρα που εργάζεται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κα-

ταπόνηση της σπονδυλικής του στήλης. 
2. Η έδρα του καθίσματος: το πλάτος και το βάθος της έδρας, πρέπει να είναι αρκετό ώστε να υποστηρίζει κάθε 

χρήστη με την ίδια άνεση. Ενδεικτικά αναφέρουμε το πλάτος της έδρας να είναι από 45 έως 55 εκατοστά, ενώ 

το βάθος πρέπει να είναι αρκετό ώστε ο χρήστης να μπορεί να καθίσει κοντά στην πλάτη του καθίσματος και 

να αφήνει περίπου 5 έως 10 εκατοστά μεταξύ των γονάτων και του καθίσματος της καρέκλας (ενδεικτική διά-

σταση 40 έως 50 εκ.). Ακόμη το κάθισμα θα πρέπει να κρατάει σταθερό τον κορμό του υπαλλήλου σε θέση 

κάθετη με το έδαφος και να μην αναγκάζει το σώμα να γέρνει μπροστά ή προς τα πίσω. 
3. Το ύψος του καθίσματος: Το κάθισμα θα πρέπει να προσαρμόζεται εύκολα με μηχανισμό ρύθμισης του ύ-

ψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ ο οποίος θα καθιστά εύκολη την αλλαγή ύψους σε σχέση με 

το γραφείο. Το ύψος του καθίσματος (έδρας) θα πρέπει να κυμαίνεται από τα 40 έως τα 55 εκατοστά (±5εκ.) 

από το δάπεδο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ύψους. Είναι σημαντικό ο 

χρήστης της καρέκλας να μπορεί να ακουμπάει σωστά τα πόδια στο δάπεδο, ενώ παράλληλα να έχει τους μη-

ρούς παράλληλα στο δάπεδο και τα χέρια στο ύψος του γραφείου. 
4. Το υλικό του καθίσματος: Η πλάτη και η έδρα του καθίσματος θα επικαλύπτονται με πλούσιο υλικό γεμί-

σματος πυκνότητας 40kg/m
3
 και πάχους τουλάχιστον 45mm, ώστε να υπάρχει άνεση ακόμα και μετά από πο-

λύωρη καθιστική εργασία. Οι πολύ σκληρές επιφάνειες κουράζουν γρήγορα και στρεσάρουν τον εργαζόμενο. 

Η πλάτη και η έδρα του καθίσματος θα καλύπτονται από ύφασμα ή δερματίνη σε χρώμα επιλογής της Αναθέ-

τουσας Αρχής.  
5. Η βάση του καθίσματος: Θα είναι τροχήλατη με ακτινωτή βάση πέντε (5) ακτίνων. Σε κάθε ακτίνα της βά-

σης προσαρμόζεται μέσω μεταλλικού πύρου, δίδυμος τροχός (ροδάκια) από ενισχυμένο συνθετικό υλικό που 

να είναι κατάλληλο για κύλιση σε μάρμαρο και πλακάκια.   
6. Τα μπράτσα του καθίσματος: Να διαθέτει μαύρα μπράτσα από σκληρό και ανθεκτικό πλαστικό ή μεταλλικά 

με πλαστική επικάλυψη με την απαραίτητη αντοχή, που θα στηρίζονται στην έδρα του καθίσματος παρέχοντας 

στήριξη από το βάρος των ώμων και των ίδιων των χεριών του υπαλλήλου. 
 

Η καρέκλα να είναι κατάλληλη για άτομα βάρους τουλάχιστον 100 κιλών. 
 

9) Τραπέζι επισκέπτη 
 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 55x55x45εκ. (πλάτος x βάθος x ύψος) (± 10εκ.) 
 

Τραπέζι επισκέπτη ξύλινο χρώματος Wenge με λιτό σχεδιασμό. 
 

 

Γενικές απαιτήσεις : 
 

1) Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούργια και αμεταχείριστα. 
2) Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να αποδεικνύονται με επίσημα έντυπα του εργοστασίου κα-

τασκευής (Τεχνικά φυλλάδια, επίσημο κατάλογο, προσπέκτους) ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο του ε-

ξουσιοδοτημένου εισαγωγέα της κατασκευάστριας εταιρείας για το κάθε είδος χωριστά, όπου θα εμπεριέ-

χεται απαραίτητα ο τύπος/μάρκα/μοντέλο του επίπλου, αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων διαστάσεων 

& φωτογραφίες. Δε θα γίνουν δεκτές απλές εκτυπώσεις - φωτογραφίες παρουσίασης του προσφερόμενου 

είδους που δεν αναφέρουν – αποδεικνύουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά.  
3) Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να παραδοθούν συναρμολογημένα, έτοιμα προς χρήση και να εγκαταστα-

θούν με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου - προμηθευτή στον πρώτο όροφο του Δημαρχείου Βόλου.  



4) Η παράδοση των ειδών θα γίνει άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης. 
 

 

 

 

               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                        Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
          ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                         ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

 

                   Ευστρατιάδης Γιώργος                                                   Καντόλα Ζηνοβία       

        



                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Βόλος, 21 / 05 / 2020                   
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                         
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ   
  
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Είδος Ποσότητα Τιμή Σύνολο € 

1 

Γραφείο διαστάσεων ενδεικτικών διαστάσεων 

150x70x74εκ 3 185 555 

2 

Γραφείο διαστάσεων ενδεικτικών διαστάσεων 

180x70εκ 1 230 230 

3 

Συρταριέρα με τρία (3) ενδεικτικών διαστάσεων 

40x48x56εκ 6 135 810 

4 Βιβλιοθήκη ενδεικτικών διαστάσεων 80x40x172εκ 1 275 275 

5 Ντουλάπα ενδεικτικών διαστάσεων 80x40x172εκ 2 360 720 

6 Ντουλάπι ενδεικτικών διαστάσεων 80x40x82εκ 3 170 510 

7 Πολυθρόνα γραφείου  7 135 945 

8 Κάθισμα γραφείου 2 170 340 

9 

Βοηθητικό τραπεζάκι ενδεικτικών διαστάσεων 

55x55εκ 1 50 50 

Σύνολο 4.435,00 

ΦΠΑ 24% 1.064,40 

Γενικό Σύνολο 5.499,40 

 

 

                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                        Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
          ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                         ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

 

                   Ευστρατιάδης Γιώργος                                                   Καντόλα Ζηνοβία       

        
 

  



Παράρτημα Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 
 

Α/Α Είδος Ποσότητα Τιμή Σύνολο 

1 

Γραφείο διαστάσεων ενδεικτικών διαστάσεων 

150x70x74εκ 
3   

2 

Γραφείο διαστάσεων ενδεικτικών διαστάσεων 

180x70εκ 
1   

3 

Συρταριέρα με τρία (3) ενδεικτικών διαστάσεων 

40x48x56εκ 
6   

4 Βιβλιοθήκη ενδεικτικών διαστάσεων 80x40x172εκ 1   

5 Ντουλάπα ενδεικτικών διαστάσεων 80x40x172εκ 2   

6 Ντουλάπι ενδεικτικών διαστάσεων 80x40x82εκ 3   

7 Πολυθρόνα γραφείου  7   

8 Κάθισμα γραφείου 2   

9 Βοηθητικό τραπεζάκι ενδεικτικών διαστάσεων 55x55εκ 1   

Σύνολο  

ΦΠΑ 24%  

Γενικό Σύνολο  

 

  
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

 

 

 

…………………………. 
(Υπογραφή, σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα Γ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1) 
(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 του Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(2)

: ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

ΑΦΜ:  Δ.Ο.Υ.:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(3)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (Εmail):  

 

 

 

Ημερομηνία
(5)

:      ……….2020 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(3) Αναγράφεται ολογράφως.  
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμω-
ρείται 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. 
(5) Η ημερομηνία της Υ/Δ πρέπει να είναι μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 
 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

(4)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 


