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ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Θεσσαλονίκη και στο κατάστημα του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σήμερα,

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015, και ώρα 12:00΄μ., οι κάτωθι υπογράφοντες: 1) Καλλιρόη

Χειμαριού, Πρόεδρος Εφετών, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του

Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ.:

12432/2014,134/13,370(ΑΔΑ 7Σ7Σ46ΨΧΥΙ-Α2Δ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του

Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), με την   οποία

εξουσιοδοτείται η Προϊσταμένη του Εφετείου για την υπογραφή της σύμβασης από

τη μία, και 2) Ευστράτιος Μπουναράκης του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 191087/12-4-200-

T.A Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, από την άλλη, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας

με την επωνυμία «OFFICIO ΜΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ» η οποία βρίσκεται

στην Ιωνία Θεσσαλονίκης οδός Κ. Καραμανλή 124, με Α.Φ.Μ. 053710748 της Δ.Ο.Υ.

Ιωνίας Θεσσαλονίκης, ο οποίος στο εξής θα   ονομάζεται   «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:

Η πρώτη των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά της και

εξουσιοδοτημένη σύμφωνα 1) με την με αριθμό πρωτ.: 12432/2014,134/13,370(ΑΔΑ

7Σ7Σ46ΨΧΥΙ-Α2Δ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ταμείου Χρηματοδότησης

Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης, ποσού

έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια

επίπλων για το Εφετείο Θεσσαλονίκης και 2) με την με αριθμ. 6873/11-5-2015

(ΑΔΑ: 7ΞΔΩ4ΝΒ-ΦΗ6) πράξη ανάθεσης της Τριμελούς Επιτροπής του Εφετείου

Θεσσαλονίκης, που   ορίστηκε με την αριθμ. 44/2014 Πράξη του Τριμελούς

Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου  Θεσσαλονίκης, αναθέτει στον δεύτερο την

προαναφερθείσα εργασία.
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Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, με βάση την παραπάνω απόφαση του

Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και την από 15-4-2015

προσφορά του, αναλαμβάνει την ως άνω εργασία έναντι ποσού τεσσάρων χιλιάδων

οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτών (4.899,09 €), στο οποίο ποσό

συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α., προκειμένου να προβεί στην πιο κάτω προμήθεια

επίπλων και συγκεκριμένα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
1 Γραφείο σειράς MAGIA, διαστάσεων 170Χ075Χ075 εκ., πάχους 25 χιλ., 1

παραλληλογραμμο, μελαμίνης καρυδί

2 Συρταριερα σειρας TOP, τροχηλατη, (3 συρταριων ) μελαμίνης καρυδί 1

3 Βοηθητικό γραφείο σειράς MAGIA, διαστάσεων 060X055Χ075 εκ., 1
ανηρτημενο, πάχους 25 χιλ., μελαμίνης καρυδί

4 Πολυθρόνα διευθυντου IRA, με βάση και μπράτσα ξύλινα, 2
με μηχανισμό relax, με επένδυση δερματινης

5 Βιβλιοθηκη σειράς ΤΟΡ, με 2 συρόμενες πόρτες, πλάτη 18 χιλ., με 15
με εσωτερικό κάθετο χώρισμα για περαιτέρω αντοχή, ράφια και καπάκι
25 χιλ., ρυθμιζόμενα καθ' ύψος 3 ράφια εσωτερικά, συνολικών διαστάσεων
135Χ48Χ164 εκ., σε εκρού μελαμίνη

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) ΓΡΑΦΕΙΟ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ:
ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Γραφείο διαστάσεων 170Χ75Χ75 εκ., βοηθητικό 60Χ55Χ75
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 25 χιλ.
ΠΛΑΪΝΑ
Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 25 χιλ. Κάθε πλαϊνό
φέρει ρεγουλατόρους για την σωστή έδραση του γραφείου.
To βοηθητικό φέρει 1 πόδι και αναρτάται στο γραφείο με μεταλλικές συνδέσεις κάτω
από την επιφάνεια.
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ PVC
πάχους 2 χιλ. θερμοσυγκολλημένο για εξασφάλιση απόλυτης αντοχής.
ΜΕΤΩΠΗ
Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18 χιλ. Τοποθεταείται σε
εσοχή 9 εκ. από το πρόσωπο της επιφάνειας.
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Με μεταλλικά φυράμια και ξύλινες καβίλιες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη είναι τριών στρώσεων, με αντίσταση σε
γρατζούνισμα, σε τριβή - γδάρδιμο, στο κάψιμο τσιγάρου, και στην θερμότητα.
Σταθερότητα στο φως επίπεδο 6.
Εκπομπή φορμαλδεύδης class E1.

Β) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ 2 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ:
ΕΙΔΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ 2 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
135Χ48Χ164 ΕΚ.
ΜΟΡΦΗ
Βιβλιοθήκη με 2 συρόμενες πόρτες, κάθετο χώρισμα στη μέση για περαιτέρω αντοχή,
και 6 κινητά ράφια πάχους 25 χιλ. (3 ανά χώρο).
ΠΟΡΤΕΣ
Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18 χιλ. χρώματος εκρού.
ΠΛΑΪΝΑ - ΧΩΡΙΣΜΑ
Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18 χιλ. χρώματος
εκρού.Κάθε πλαϊνό φέρει ρεγουλατόρους για την σωστή έδραση της κατασκευής.
Διάτρηση ανά 3 εκ. για την αναδιάταξη των ραφιών.
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ
Τα εμφανή μέρη φέρουν PVC πάχους 2 χιλ. θερμοσυγκολλημένο για εξασφάλιση
απόλυτης αντοχής. Στα μη εμφανή τοποθετείται ταινία πάχους 0.45 χιλ.
ΡΑΦΙΑ
Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 25 χιλ. χρώματος εκρού.
Στηρίζονται σε μεταλλικές στάσεις για να είναι ρυθμιζόμενα.
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Με μεταλλικά φυράμια και ξύλινες καβίλιες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη είναι τριών στρώσεων, με αντίσταση σε γρατζούνισμα,

σε τριβή - γδάρδιμο, στο κάψιμο τσιγάρου, και στην θερμότητα.
Σταθερότητα στο φως επίπεδο 6.
Εκπομπή φορμαλδεύδ ης class E1.

Γ) ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ:

ΕΙΔΟΣ
Πολυθρόνα Διεύθυνσης Τροχήλατη
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
Κάθισμα σειράς IRA
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κάθισμα προϊσταμένου με μπράτσα, τροχήλατο, περιστρεφόμενο, ανυψούμενο, με
μηχανισμό ανάκλησης RELAX και ρύθμιση της τάσης της ανάκλισης.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ύψος έδρας 44-54 εκ. Βάθος έδρας 50 εκ.
Πλάτος έδρας 52 εκ.
Ύψος πλάτης 70 εκ.  Πλάτος πλατης 52 εκ.
Ύψος καθίσματος 114 - 124 εκ.

ΒΑΣΗ
Πεντακτινωτή διαμέτρου 67 εκ., απολήγουσα σε τροχούς και αμορτισέρ με αντοχή
συστήματος σε βάρος 500 kgr. Μεταλλική με επικάλυψη μασίφ οξυάς λουστραρισμένη.
ΤΡΟΧΟΙ
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Πέντε δίδυμοι κουμπωτοί τροχοί από συνθετικό υλικό πολυαμιδίου κατάλληλοι για
σκληρό πάτωμα ή μοκέτα .Ατσάλινος πυρός στις ρόδες για το ζευγάρωμα τους με την
βάση.
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
Στο κέντρο της βάσης τοποθετείται αμορτισέρ αυτόματο πεπιεσμένου αερίου
διαμέτρου Φ50 και πάχους 2 χιλ. για την αυξομείωση του ύψους του καθίσματος, με
ενίσχυση ατσάλινου ελατηρίου στο κατώτερο σημείο για την απορρόφηση των
κραδασμών καλυπτόμενη εξωτερικά από ειδική πλαστική τηλεσκοπική φυσούνα.
ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑ
Πλάτη και έδρα από αλεπάλληλα πρεσσαριστά φύλλα οξυάς, πάχους 2 εκ.
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Εύκαμπτη καλουπωτή διογκωμένη εν ψυχρώ, βραδύκαυστη πολυουρεθάνη με
ανατομική διαμόρφωση αυτοεπαναφερόμενη στην αρχική της μορφή σύμφωνα με τα
στάνταρ CSE RF4, κατηγορία  1 ΙΜ, πάχους 80 χιλ.και πυκνότητα 40 kg /m3.
ΜΠΡΑΤΣΑ
Οξιάς μασίφ λουστραρισμένα, σταθερά, τα οποία βιδώνονται στο πλαϊνό μέρος της
έδρας και της πλάτης με βίδες Allen, ανατομικά διαμορφωμένα.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
RELAX, με σύστημα ανακλισης του καθίσματος και σταθεροποίηση σε 5 θέσεις.
Ρύθμιση της τάσης της ανάκλησης με μοχλό, ανάλογα με το βάρος του χρήστη.
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ
Δερματίνη εξαιρετικής ποιότητα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Oλα τα ξύλινα μέρη είναι βαμμένα με βερνίκια και είναι εμφανή.
Ο μηχανισμός RELAX πληρεί τις προδιαγραφές UNI 7367-87, UNI 7498-87 UNI 8582-84
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η βάση πληρεί τις προδιαγραφές DIN 68131, ANSI και BIFMA όπως και το γαλλικό

πιστοποιητικό C.T.B.A. “NF”
Οι τροχοί πληρούν τις προδιαγραφές DIN EN ISO 9001/EN ISO 9001.
Το αμορτισέρ πληρεί τις προδιαγραφές DIN 4550.
H πολυουρεθάνη είναι σύμφωνα με τα στάνταρ CSERF κατηγορία ΙΜ
Τα εσωτερικά κελύφη πληρούν τις προδιαγραφές UNI 8589,UNI 8590  και UNI 53453.

Δ) ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
ΚΑΣΩΜΑ
Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18 χιλ. Σύνδεση με
μεταλλικά φυράμια και καβίλιες
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ
Περιμετρικά στο καπάκι και στα κούτελα τοποθετείται PVC πάχους 2 χιλ., ενώ στα
υπόλοιπα σόκορα ταινία πάχους 0.45 χιλ. Θερμοσυγκολημένα για εξασφάλιση
απόλυτης αντοχής.
ΣΥΡΤΑΡΙΑ
Από λαμαρίνα DKP, πάχους 1.8 χιλ. διαμορφωμένη και μορφοποιημένη σε καλούπι.
Βάθος συρταριού 8,5 εκ. Από λαμαρίνα DKP, πάχους 1,8 χιλ., διαμορφωμένη και
μορφοποιημένη σε καλούπι. Ανοιγμα συρταριών 80%. Αντοχή σε βάρος πλέον των 45
kgr.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Τα συρτάρια κινούνται σε μεταλλικούς οδηγούς (γλυσιέρες) από λαμαρίνα πάχους 2
χιλ. Οι γλυσιέρες αναρτώνται σε σκαλιέρες, που είναι τοποθετημένες στο εσωτερικό
μέρος του κασώματος. Οι γλυσιέρες στο μπροστινό μέρος φέρουν στόπερ, ώστε να
σταματάει το συρτάρι στο μεγαλύτερο άνοιγμά του.
ΜΕΤΩΠΕΣ (ΚΟΥΤΕΛΑ)
Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18 χιλ.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η συρταριέρα φέρει κλειδαριά ασφαλείας με ντίζα. Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη
είναι τριών στρώσεων, με αντίσταση σε γρατζούνισμα, σε τριβή - γδάρδιμο, στο
κάψιμο τσιγάρου, και στην θερμότητα. Σταθερότητα στο φως επίπεδο 6. Εκπομπή
φορμαλδεύδ ης class E1.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 1ο Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται με δικά του έξοδα να παραδώσει στον χώρο

του Εφετείου τα ανωτέρω έπιπλα και να φροντίσει για την συναρμολόγησή τους, έτσι

ώστε αυτά να καταστούν λειτουργικά αμέσως.

Άρθρο 2ο Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο

προσωπικό, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Άρθρο 3ο Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα

απαραίτητα εργαλεία, και γενικά τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την

εργασία, καθώς και κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του και τρίτων.

Άρθρο 4ο Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να οργανώνει το συνεργείο του κατά

τέτοιο τρόπο που να μην παρενοχλεί ή δυσχεραίνει την εργασία άλλων συνεργείων ή

την εργασία των υπαλλήλων των προαναφερόμενων Δικαστικών Υπηρεσιών ή των

διερχομένων πολιτών σε αυτές, να ακολουθεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί

εργασίας κ.λ.π., καθόσον είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε σχετική παράβαση.

Άρθρο 5ο Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των

εκτελουμένων έργων και κατά συνέπεια, για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά σε

βάρος οποιουδήποτε από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή μελών του

προσωπικού του κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και έχει, σε κάθε

περίπτωση, την ευθύνη  του κυρίου του έργου κατά το  άρθρο 925  του Αστικού

Κώδικα. Σε περίπτωση που αποδοθεί στον εργοδότη ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως

για κάποια από τις παραπάνω αιτίες, ο ανάδοχος ευθύνεται απέναντι στον εργοδότη

στο ακέραιο για κάθε ζημιά του θετική ή αποθετική.

Άρθρο 6ο Το προσωπικό που θα ασχολείται με τις ως άνω εργασίες πρέπει να είναι

άριστα ειδικευμένο στο είδος του, να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά απέναντι στο

προσωπικό των Δικαστικών Υπηρεσιών και τους τρίτους.

Άρθρο 7ο Το τίμημα ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων

ενενήντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτών (4.899,09 €) συμπεριλαμβανομένου και του

Φ.Π.Α από 23% και θα καταβληθεί από το  ΤΑΧ.ΔΙΚ ύστερα  από την συγκέντρωση

και υποβολή προς αυτό των νόμιμων δικαιολογητικών.

Άρθρο 8ο Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον δεύτερο των συμβαλλομένων,

ο οποίος δήλωσε ότι αποδέχεται τα παραπάνω και ότι μέσα στην προθεσμία των
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σαράντα πέντε (45) ημερών από σήμερα θα εκτελέσει τα συμφωνηθέντα.

Για τη βεβαίωση αυτών που συμφωνήθηκαν, συντάξαμε αυτή τη σύμβαση που

υπογράφεται από τα δύο μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1) Καλλιρόη Χειμαριού
Πρόεδρος Εφετών

2) Ευστράτιος Μπουναράκης
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