
  

 
Στουρνάρη 57, 10432 Αθήνα, Τηλ. 2105205200, Fax 2105205201,  d.katrinis@praksis.gr ,  
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Κατρίνης 
 

       
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Απόφαση για την προμήθεια επίπλων για το ΚΥΤ της Κω, στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου έργου «Support of First Reception Actions to New comers – Third Country 
Nationals in Greece» 

TO Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ PR.A.K.S.I.S  
 
Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις: 
 

1. Του Π.Δ. 60/2007 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005” (ΦΕΚ 64/Α΄/2007). 

2. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων 
του σωματείου PR.A.K.S.I.S. 

4.  Τη σύμβαση συνεργασίας με Grand Number OR 2015-24207 (Amendment) 
5. Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες για την προμήθεια επίπλων για το ΚΥΤ της Κω. 

 
Αποφασίζει 

1. Την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια επίπλων για το ΚΥΤ της Κω στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτούμενου έργου «Support of First Reception Actions to New comers – Third Country 
Nationals in Greece», συνολικού προϋπολογισμού €7.000 (Επτά Χιλιάδων ευρώ) με ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα για την προμήθεια: 
 

 4 γραφεία εργασίας 

 6 καθίσματα γραφείου 

 15 καρέκλες απλές/αναμονής 

 4 ερμάρια με ράφι και κλειδαριά 

 2 συρταριέρες με κλειδαριά   
 

βάσει των προδιαγραφών που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα. 
 

  
 
 
 

 
     

Αθήνα, 6/62016 
Αριθ. Πρωτ.: Δ5721 
 



2. Την αναζήτηση  προσφορών από επιχειρήσεις  με συναφή επαγγελματική δραστηριότητα στην 
τοπική κοινωνία της Κω ή στην ελληνική επικράτεια (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) που θα 
υποβάλλονται έως 13/06/2016   και την ανάθεση της προμήθειας.  
 
3. Την ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή 
(χωρίς ΦΠΑ), με βάση το συνημμένο υπόδειγμα.  
 
4. Την έκδοση βεβαίωσης παραλαβής από τις αντίστοιχες επιτροπές παραλαβής ανά τόπο 
παράδοσης.  
 
5. Η παράδοση θα γίνει στο χώρο της του ΚΥΤ της Κω στο Πυλί της Κω με έξοδα και φροντίδα 
του/των Αναδόχου/ων το αργότερο μέχρι 30/06/2016.  
 

                                                                                                
 
                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
                                                                                        
                                                                                     
 
 
 
 
 
 

                                       ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

 

 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Υλικό Επιφάνειας: Μοριοσανίδα  με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης – Διαστάσεων Ύψους 0,70-
0,77 – Βάθους 0,60-0,70- Πλάτους 1,40-1,60 - Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), 
δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση ρύπων, σκόνης κτλ και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με 
τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. 
 

 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Πεντακτινωτή βάση καθίσματος - Ροδάκια που μπορούν να αντικαθίστανται σε περίπτωση φθοράς- 
Κάθισμα με μπράτσα - Ρύθμιση έδρας καθ΄ ύψος με έμβολο αερίου και ενεργοποίηση με μοχλό που 
βρίσκεται κάτω από και πλευρικά της έδρας - Διαστάσεις έδρας τουλάχιστον 45εκΧ45εκ – 
Διαστάσεις πλάτης ύψος 60εκ. (απόκλιση ±10%) πλάτος 50εκ. (απόκλιση ±10%) 

 

 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 Σκελετός καθίσματος από χαλύβδινο ή μεταλλικό σωλήνα κυκλικής ή οβάλ διατομής, 
επιχρωμιωμένος, κατάλληλα κουρμπαρισμένος και συγκολλημένος - Τέσσερα (4) αντιολισθητικά 
πέλματα στο σκελετό στα σημεία επαφής με το δάπεδο από χυτό θερμοπλαστικό υλικό - Συνολικό 
πλάτος καθίσματος: 50εκ (απόκλιση ±10%) - Συνολικό βάθος  καθίσματος: 50εκ (απόκλιση ±10%) - 
Συνολικό ύψος καθίσματος: 80εκ (απόκλιση ±10%) – Χωρίς μπράτσα- Δυνατότητα Στοίβαξης  
 
 

 ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕ ΡΑΦΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ  
Ερμάριο κλειστό με δύο(2) ανοιγόμενα φύλλα, με ενδιάμεσο διαχωριστικό και με εσωτερικά ράφια 
(τουλάχιστον ένα) μεταβαλλόμενων αποστάσεων τοποθέτησης – Διαστάσεων ύψους 0,80-0,90 
Βάθους 0,50-0,60 Πλάτους 0,90-1,05 - Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν 
χειρολαβές- Στο εσωτερικό του ερμαρίου τοποθετείται τουλάχιστον ένα ράφι. Το ράφι θα είναι 
κινητό, θα στηρίζεται στα πλαϊνά του σκελετού και θα δύναται να ρυθμίζεται καθ΄ ύψος ανά 
περίπου 2,5εκ-Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν τη 
συσσώρευση ρύπων, σκόνης κτλ και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις 
καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. 
 

 ΣΥΑΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 
Αριθμός συρταριών 3- Διαστάσεων ύψους 55-65 εκ. Πλάτους 40-45 εκ. Βάθους 50-60 εκ. - Κεντρική 
Κλειδαριά  ασφαλείας συρταριών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Βεβαιώνω ότι: 

 Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον 
παραπάνω πίνακα . 

 Η προσφορά μου ισχύει για 120 μέρες. 

 Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα 
προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων.   

 Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω  όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια  είδη ακόμα κι αν έχω 
παραλείψει την απάντηση ΝΑΙ σε κάποιες απαντήσεις. Εφόσον δεν υπάρχουν προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, θα 
προσφέρω τα παραπάνω είδη στις ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ  
ΠΡΟΣ: PRAKSIS / ΚΥΤ ΚΩ 
 
Θέμα: Προσφορά για την προμήθεια επίπλων  
Ημερομηνία: _______________________ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕ ΦΠΑ  

1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4    

2 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6    

3 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 15    

4 ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕ ΡΑΦΙ 4    

5 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ 2    

 
 
Πρόσθετες πληροφορίες 
1. Η ισχύς της προσφοράς αυτής είναι ____________ ημέρες. 
2. Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν σε _____________ημέρες. 
3. Η παράδοσή τους θα γίνει στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Πυλί της Κω.  
 
Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι όλους τους παραπάνω  όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προσφοράς την προμήθεια των ηλεκτρικών ειδών στην τιμή των : 

 
 
 

Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΙΔΩΝ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΙΔΩΝ  ΜΕ ΦΠΑ 

  



Εταιρία/Επιχείρηση     

Όνομα Προσφέροντος   

Ιδιότητα  

Υπογραφή  

Σφραγίδα  


