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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την προμήθεια επίπλων (γραφείων, καθισμάτων κλπ) για τις ανάγκες 

του Εφετείου Θεσσαλονίκης.  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1) Το Ν. 4720/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143).  

2) Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 

145). 

3) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4) Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 

την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ Α 36), όπως ισχύει. 

5)  Την υπ’ αριθμ. 8896/2022/24-6-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΩΤ46ΨΧΥΙ-Ω1Ξ) ανάληψη 

υποχρέωσης του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), 

με την οποία εγκρίθηκε πίστωση συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων 

τετρακοσίων ευρώ (10.400,00€), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ από 





24%, για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

και ειδικότερα: Δέκα (10) γραφείων, πέντε (5) συρταριέρων, τριάντα (30) 

καθισμάτων εργασίας και δώδεκα (12) ερμαρίων-αρχειοθηκών.   

6) Την ανάγκη προμήθειας των παραπάνω επίπλων για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του Εφετείου Θεσσαλονίκης.   

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

     Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν  τις οικονομικές 

προσφορές τους, για την προμήθεια επίπλων στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, μέχρι 

την 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00’ στο Τμήμα: Ειδικό 

Γραφείο Προμηθειών του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Δικαστικό Μέγαρο 

Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5,  3ος όροφος, Γραφείο 334, ή ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση efeteio.promithies@thess-courts.gr  πληροφορίες Α. Σαμαράς, Π. 

Κολιούση, Μ. Μητούση).  

    Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά 

βάσει τιμής που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το εγκριθέν 

ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (10.400,00€).  

      Προϋπόθεση, για να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές είναι να έχουν 

πρωτοκολληθεί μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του 

υποψηφίου. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και 

ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

     

     Αντικείμενο της προμήθειας-σύμβασης αποτελεί η προμήθεια επίπλων στο 

Εφετείο Θεσσαλονίκης και ειδικότερα: 1) Δέκα (10) γραφείων υπαλλήλων 

διαστάσεων 160Χ80cm, με συρταριέρα (μελαμίνη απομίμηση δρυς φυσικό με 

ανθρακί πλαϊνά), 2) πέντε (5) συρταριέρων τροχήλατων με τρία συρτάρια και 

κλειδαριά ασφαλείας (αποχρώσεις όπως τα γραφεία), 3) τριάντα (30) καθισμάτων 

εργασίας ρυθμιζόμενου ύψους με αυτόματο αμορτισέρ και με βάση σε ΙΝΟΧ με 

πέντε διπλούς τροχούς. Πλάτη ψηλή ρυθμιζόμενη ανεξάρτητα καθ’ ύψος και με 

ανάκλιση, 4) δώδεκα  ερμάρια-αρχειοθήκες ως εξής: α) επτά (7) αρχειοθήκες με 

δύο πόρτες επάνω και δύο κάτω (διαιρετές)  και δύο κλειδαριές ασφαλείας 

διαστάσεων 84Χ42Χ195 cm και β) πέντε (5) ερμάρια  δύο θέσεων (με δύο 
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πόρτες) με κλειδαριά  διαστάσεων 84Χ42Χ80 cm, με ρεγουλατόρους για την 

εξάλειψη των ανωμαλιών του δαπέδου (αποχρώσεων απομίμησης δρυς).     

     Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους θα 

πρέπει να προσκομίσουν και τα αντίστοιχα prospectus των προσφερόμενων 

αντικειμένων.  

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

     

     Η προμήθεια και η παράδοση των ως άνω γραφείων καθισμάτων και λοιπών 

αντικειμένων, θα γίνει με την μέριμνα και την ευθύνη του προμηθευτή και με δικές 

του δαπάνες. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον 

προμηθευτή. Το Εφετείο Θεσσαλονίκης απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 

υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά 

την μεταφορά των επίπλων, καθισμάτων και λοιπών αντικειμένων της 

προμήθειας.  

     Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του 

προμηθευτή, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους. Κατά την παράδοση των 

προμηθευομένων ειδών, αυτά θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής της Υπηρεσίας η οποία θα ελέγξει την καταλληλότητά τους και θα 

συνταχθεί σχετικό πρακτικό. Η παράδοση θα γίνει στην έδρα της 

προαναφερόμενης Υπηρεσίας και στις ποσότητες που αναγράφονται στο άρθρο 

1 της παρούσας. Ο προμηθευτής οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιών 

τυχόν προκύψει. Επίσης τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν από τον 

προμηθευτή συναρμολογημένα ή θα συναρμολογηθούν στην Υπηρεσία κατά την 

παράδοσή τους.   

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

     Επισημαίνεται ότι η παράδοση των γραφείων και λοιπών προμηθευόμενων 

ειδών θα γίνει μέχρι την 12/9/2022, ημέρα Δευτέρα. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

     Τα δικαιολογητικά πληρωμής (τιμολόγιο) θα εκδοθούν με στοιχεία: ΤΑΧΔΙΚ-

Μεσογείων 96, Αθήνα με ΑΦΜ 090016762, Δ.Ο.Υ ΙΒ’ Αθηνών. Η καταβολή του 





ποσού θα γίνει από το ΤΑΧΔΙΚ με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί 

στο όνομα του προμηθευτή, ύστερα από τη σύνταξη και υπογραφή ως και την 

υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών της Υπηρεσίας του Εφετείου 

Θεσσαλονίκης προς το ΤΑΧΔΙΚ μετά την προσκόμιση φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας και αφού πραγματοποιηθούν όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις και παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 

    Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει: α) όλες τις επιβαρύνεις (ΦΠΑ, φόρους 

κλπ), οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β) τις νόμιμες υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε 

ΕΥΡΩ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

      

     Η Υπηρεσία του Εφετείου, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για 

το Ελληνικό Δημόσιο: α) για την ματαίωση ή ακύρωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας και β) για την ματαίωση και την επανάληψή της με τροποποίηση ή 

μη των προδιαγραφών της πρόσκλησης.  

    Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

να δηλώνουν: α) ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 4782/2021, όπως ισχύει και β) 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

συλλογής προσφορών, η δε προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους 

όρους αυτής.  

     Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για 

εξήντα (60) ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 





      Ο προσωρινός ανάδοχος πριν την απόφαση κατακύρωσης πρέπει να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 73 παρ 1 και 2 του ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

     Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο «ΚΗΜΔΗΣ» και στην 

ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.  

      

 Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του 
Εφετείου  Θεσσαλονίκης 

 
 
 
 

Αναστασία Κυριαζή 

Πρόεδρος Εφετών 
 

 

 

 

 




