
 
 
 
 
 
 
 
 

Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια επίπλων.  

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επίπλων για 

την κάλυψη των αναγκών του Υπηρεσιών της, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο 

πίνακα ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων (Πίνακας 1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά). 

Εφόσον ενδιαφέρεστε καλείστε να καταθέσετε οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και 

υπογραφή), έως την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού (κεντρικό κτίριο, 

1ος όροφος) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Τ.Κ. 81400 Μύρινα Λήμνου. 

Περιεχόμενο κλειστού φακέλου: α) συμπληρωμένο έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τον 

επισυναπτόμενο Πίνακα 1 και β)συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα 2. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 €. 
Η οικονομική προσφορά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και συναρμολόγησης των επίπλων, 

θα αφορά τιμή σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλοντας 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ανωτέρω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η 

Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.   

Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή ανοίγματος και αξιολόγησης προσφορών θα γίνει την Τρίτη 13 

Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:30 στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού  και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή 

εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της προμήθειας (πίνακας 1) 

Η παράδοση των επίπλων θα γίνει στο κεντρικό κτήριο της Π.Ε. Λήμνου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου 

Δημοκρατίας 34 στη Μύρινα Λήμνου, μετά από συνεννόηση με τους υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού. Τα 
έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή – ανάδοχο. Ο ανάδοχος εντός 20 ημερών από 

την ημερομηνία ειδοποίησης από την Υπηρεσία, αναλαμβάνει να συναρμολογήσει και να παραδώσει τα έπιπλα, ώστε να είναι 

έτοιμο προς χρήση κατά την ημερομηνία παραλαβής και σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του επισυναπτόμενου πίνακα 

προδιαγραφών. Η συναρμολόγηση των επίπλων μπορεί να γίνει εντός των γραφείων της Π.Ε. Λήμνου κατόπιν συνεννόησης 

με τους προϊσταμένους των Τμημάτων.  

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το 

Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα εξής τηλέφωνα 2254351238 και 

2254351225. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Λήμνου και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Λήμνου. 
            Επισυνάπτονται προς συμπλήρωση το Έντυπο Τεχνικών Χαρακτηριστικών (Πίνακας 1) κα το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς (Πίνακας 2). 

 

 

 

Μύρινα, 05 Οκτωβρίου 2020 

Αριθμ. Πρωτ.: 53826/798 

 

Προς: Ενδιαφερόμενους Προμηθευτές 

 

 

                          

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

  

Πληροφορίες Καλλιγέρη Χριστίνα 
Ταχ. Δ/νση       Λεωφόρος Δημοκρατίας 34 

Ταχ. Κώδικας    81400 
Τηλέφωνο 2254351238 

E-mail               ckalligeri@lemnos.gr 
        

Ο Έπαρχος Λήμνου 
 

 
 

Άγγελος Βλάττας-Λαμπρινός 



  ΠΙΝΑΚΑΣ 1                                                                                     ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
ΕΙΔΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 5 (πέντε)  

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Διαστάσεις: Μ: 45.0 εκ. Β: 55.0 εκ. Ύ: 62.0 εκ.(με απόκλιση +4 εκ.)  

Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC ή ABS.  

Με κλειδαριά ασφαλείας που να που κλειδώνει όλα μαζί τα συρτάρια 

και να είναι τοποθετημένη στην μετώπη του πρώτου συρταριού 
 

Να στηρίζεται σε τέσσερις τροχούς  

Συνολικό πάχος μελαμίνης τουλάχιστον 18mm.   

Να αποτελείται από τρία συρτάρια που κινούνται πάνω σε αθόρυβους 
μηχανισμούς.  

Υλικό: Μελαμίνη  

Απόχρωση: Μελί/κερασί  

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 5 (πέντε)  

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Μηχανισμός Tilt ή SYNCHRO. 
 

 

Ανακλινόμενη πλάτη 
 

 

Ρυθμιζόμενο ύψος 
 

 

Με μπράτσα  

Ενισχυμένη μπουκάλα στήριξης επιπέδου class 2 

 
 

Ανθεκτικός σκελετός 
 

 

Στήριξη πάνω σε μία πεντακτινωτή βάση από πολυκαρμπονικό υλικό 
με δίδυμους τροχούς ασφαλείας.  
 

 

Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να 
αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης.   

Υλικό : Ύφασμα ή δέρμα ή τεχνόδερμα 
 

 

Χρώμα: Μαύρο  

Διαστάσεις: Μήκος: 56εκ. Πλάτος:53εκ. Ύψος:6,5/106,5εκ.  

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 3 (τρεις)  

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Μηχανισμός Tilt ή SYNCHRO  

Υλικό: Ύφασμα ή δέρμα ή τεχνόδερμα 

 
 

Ρυθμιζόμενο ύψος  

Ενισχυμένη μπουκάλα στήριξης επιπέδου class 2  

 
 

Ανθεκτικός σκελετός 
 

 

Στήριξη πάνω σε μία πεντακτινωτή βάση από πολυκαρμπονικό υλικό 
με δίδυμους τροχούς ασφαλείας  

Ανατομικός σχεδιασμός πλάτης με ανάκληση 
 

 

Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να 
αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης 
 

 

Χρώμα: Μαύρο  

Με μπράτσα  

Διαστάσεις: Μήκος: 65εκ. Πλάτος:67,5εκ. Ύψος:111/119εκ.  

 

 
 

 
 

 



 
 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
ΕΙΔΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 (δύο) 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Υλικό : Μεταλλική κατασκευασμένη από γαλβανιζέ χάλυβα και βαμμένη 
με ειδική ηλεκτροστατική βαφή 

 

 

Χρώμα: γκρι ανοιχτό  

Πάχος πλευρών και οροφής: 0,6 mm Πάχος πατώματος: 0,8mm  

Διαστάσεις: Μήκος: 70εκ. Πλάτος:40εκ. Ύψος:181εκ. (χωρίς πόδια)  

4 (τέσσερα) ρυθμιζόμενα στο ύψος μεταλλικά ράφια αντοχής 50 gr 
που ορίζουν πέντε αποθηκευτικούς χώρους 
 

 

Ρυθμιζόμενα πόδια με πλαστικούς ρεγουλατόρους 10 εκ στη βάση   

Χρώμα: Γκρι ανοιχτό  

Κλειδαριά ασφαλείας 
 

 

Διαστάσεις: Μήκος: 70εκ. Πλάτος:40εκ. Ύψος:181εκ. (χωρίς πόδια)  

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 6 (έξι) 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Υλικό: Θερμοπλαστικό ABS 
 

 

Χρώμα: Μαύρο  

Με μπράτσα  

Διαστάσεις: 53X45X73  

ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ που θα αποτελείται από: 
- Ένα γραφείο εργασίας προϊσταμένου διαστάσεων Μ160 cm Χ Β 80 cm Χ Υ 73 cm με 

ανάλογη μετώπη στις τρεις πλευρές 

- Ένα παράπλευρο έπιπλο γραφείου  διαστάσεων Μ 80 cm Χ Β 80 cm Χ Υ 73 cm με ανάλογη 

μετώπη στις τρεις πλευρές. 
- Μία γωνία σύνδεσης γραφείου διαστάσεων 80cm Χ 80cm με στρογγυλεμένη εξωτερική 

γωνία. 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 (ένα) 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Η επιφάνεια εργασίας του γραφείου και η μετώπη να είναι 
κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων με 
επικάλυψη μελαμίνης ματ διπλής όψεως (αμφίπλευρα), 
αντιθαμβωτικής, μεγάλης αντοχής σε τριβές και χαράξεις. 
 

 

Οι ραφές να είναι απόλυτα αφανείς. 
 

 

Το συνολικό πάχος της επιφάνειας να είναι 25mm (τουλάχιστον) ενώ 
της μετώπης 18mm (τουλάχιστον). 
 

 

Κατά μήκος όλων των τελειωμάτων της επιφάνειας υπάρχει ειδικό 
προφίλ (σόκορο) από ABS. Όλες οι ακμές και οι γωνίες να είναι 
στρογγυλεμένες. 
 

 

Το συνδεόμενο βοηθητικό να συνδέεται με τα γραφεία με ειδικό ισχυρό 
μεταλλικό σύνδεσμο και να στηρίζεται σε πόδι όμοιο με αυτό του 
γραφείου. 

 

 

Να καταλήγουν σε πέλματα ρεγουλατόρους μεγάλης αντοχής, για τη 
σωστή και ασφαλή στήριξη των επίπλων. 
 

 

Χρώμα: Μελί / κερασί  

 

             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ………./………./……….  
 

                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  



                                          ΠΡΟΣ: Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2                                                                                                 ΠΡΟΣ: Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ             

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης των επίπλων που πληρούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές του Πίνακα 1 της αριθ. 53826/798/05-10-2020 Πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικής προσφοράς 

του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου.  

         

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ………./………./………. 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

1. Συρταριέρα γραφείου 
τροχήλατη 

Τεμ. 5    

2. Καρέκλα γραφείου 
τροχήλατη 

Τεμ. 5    

3. Καρέκλα γραφείου 
διευθυντική τροχήλατη 

Τεμ. 3    

4. Μεταλλική δίφυλλη 
ντουλάπα  

Τεμ. 2    

5. Κάθισμα αναμονής Τεμ. 4    

6. Γωνιακό γραφείο Τεμ. 1    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΦΠΑ 24% ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΣΕ ΕΥΡΩ  


