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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.:   89 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Θέμα: «Τροποποίηση των όρων της  με αριθμό  5/2021  διακ/ξης του ΟΠΕΚΑ για την 
προμήθεια Επίπλων Γραφείου».

 Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 
1.του ν. 4520/18 , (ΦΕΚ 30/Α/22-2-2018) “Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων
σε  Οργανισμό  Προνοιακών  Επιδομάτων  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  (ΟΠΕΚΑ)  και  λοιπές
διατάξεις”
2.του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
3.του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4.του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5.της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7  της  16.2.2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές
συναλλαγές», 
6.του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
7.του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8.του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
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9.του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
10.του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
11.του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
12.του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
13.της με αρ. 57654/23.05.2017 (Β΄ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
14.της  με  αρ.1191/14.03.2017(Β’  969/22.03.2017)  Κοινής  Απόφασης  των  Υπουργών
Δικαιοσύνης  Διαφάνειας  &  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  και  Οικονομικών  «Καθορισμός  του
χρόνου τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06%
υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π)  καθώς  και  των  λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.4412/2016 (Α’ 147),
15.της με αρ. Φ.10034/50442/1603/19 (Β΄ 1024/27-03-2019) Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Κανονισμός
Οικονομικής  Οργάνωσης  και  Λογιστικής  Λειτουργίας  του  Οργανισμού  Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)»,
16.των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών
διατάξεων  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν από τα  οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
17.την αριθ.1645/2/12-11-2020 Απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΟΠΕΚΑ, με  την
οποία  εγκρίθηκε η διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια
Επίπλων Γραφείου.
18.την αριθ.196/24.3.2021 (ΑΔΑ:  ΩΧΠΦ46Μ9ΗΓ-Κ6Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η
οποία καταχωρήθηκε με α/α 196 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος
Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών του ΟΠΕΚΑ.
19. το από 31-3-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας  RAMOS SA ( Διεύθυνση: Μιαούλη 50,
Αιγάλεω ΤΚ 122 42) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε τους όρους της αριθ. 5/2021 διακήρυξης του ΟΠΕΚΑ ως ακολούθως: 
Α. Στην  παρ. 1.3  (Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης,

σελ. 5) της διακήρυξης ο όρος:
●Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  ΕΙΚΟΣΙ  (20)   ημέρες  για  την  παράδοση  ,
συναρμολόγηση  και  εγκατάσταση  των  επίπλων  στις  Περιφερειακές  Διευθύνσεις   και  την
Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ , από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
τροποποιείται και ισχύει πλέον ως εξής: 
●Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  ΕΞΗΝΤΑ  (60)   ημέρες  για  την  παράδοση  ,
συναρμολόγηση  και  εγκατάσταση  των  επίπλων  στις  Περιφερειακές  Διευθύνσεις   και  την
Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ , από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Β.  Στο παράρτημα Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
      ισχύουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (τεμ.4)   στη σελίδα 33 της διακήρυξης:   
 ● Ο όρος:
 «Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή, βαρέως τύπου, αποτελούμενη    από πέντε
οριζόντιες  ισομήκεις  ακτίνες,  διαμέτρου  τουλάχιστον  60εκ.  κατασκευασμένη  από
χαλυβδοσωλήνες με επικάλυψη πολυαμιδίου»



  αντικαθίσταται και ισχύει ως εξής:
«Η βάση του καθίσματος  να είναι  πεντακτινωτή,  βαρέως τύπου,  αποτελούμενη  από πέντε
οριζόντιες  ισομήκεις  ακτίνες,  διαμέτρου  τουλάχιστον  60εκ.  κατασκευασμένη  από
χαλυβδοσωλήνες  με  ηλεκτροστατική  βαφή  ή  χυτοπρεσσαριστό  αλουμίνιο  βαμμένη  με
ηλεκτροστατική βαφή  ή γυαλισμένη επιφάνεια » 

 ●  Ο όρος :  «Το ύψος της πλάτης πρέπει  να ρυθμίζεται  με κατάλληλο μηχανισμό και  με
ευκολία από τον χρήστη, ανεξάρτητα από το κάθισμα»   καταργείται.
  
2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (τεμ.41) στη σελίδα 34 της διακήρυξης: 

● Ο όρος : «Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή, βαρέως τύπου, αποτελούμενη
από πέντε οριζόντιες  ισομήκεις  ακτίνες,  διαμέτρου τουλάχιστον 60εκ.  κατασκευασμένη
από χαλυβδοσωλήνες με επικάλυψη πολυαμιδίου» 

      αντικαθίσταται και ισχύει ως εξής:
«Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή, βαρέως τύπου, αποτελούμενη από πέντε
οριζόντιες  ισομήκεις  ακτίνες,  διαμέτρου  τουλάχιστον  60εκ.  κατασκευασμένη  από
χαλυβδοσωλήνες  με  ηλεκτροστατική  βαφή  ή  χυτοπρεσσαριστό  αλουμίνιο  βαμμένη  με
ηλεκτροστατική βαφή  ή γυαλισμένη επιφάνεια» 
●ο όρος: «Το ύψος της πλάτης πρέπει να ρυθμίζεται με κατάλληλο μηχανισμό και με ευκολία
από τον χρήστη, ανεξάρτητα από το κάθισμα» καταργείται.

3. ΚΑΘΙΣΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τεμ.179)  με επένδυση πλάτης και έδρας από ύφασμα ή δίχτυ,
στη σελίδα  35 της διακήρυξης:
● Ο όρος  «Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή, βαρέως τύπου, αποτελούμενη
από πέντε  οριζόντιες  ισομήκεις  ακτίνες,  διαμέτρου  τουλάχιστον  60εκ.  κατασκευασμένη
από χαλυβδοσωλήνες με επικάλυψη πολυαμιδίου» 
αντικαθίσταται  και ισχύει ως εξής:
«Η βάση του καθίσματος να είναι  πεντακτινωτή, βαρέως τύπου, αποτελούμενη από πέντε
οριζόντιες  ισομήκεις  ακτίνες,  διαμέτρου  τουλάχιστον  60εκ.  κατασκευασμένη  από
χαλυβδοσωλήνες  με  ηλεκτροστατική  βαφή  ή  χυτοπρεσσαριστό  αλουμίνιο  βαμμένη  με
ηλεκτροστατική βαφή  ή γυαλισμένη επιφάνεια »  
●Ο όρος:  «Το κάθισμα (έδρα – πλάτη) θα έχει επένδυση από ύφασμα πυκνής ύφανσης,
υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση χρώματος μαύρου ή γκρι.»
 αντικαθίσταται και ισχύει ως εξής :
«Το κάθισμα θα έχει έδρα με  επένδυση από ύφασμα πυκνής ύφανσης, υψηλής αντοχής σε
μακροχρόνια χρήση χρώματος μαύρου ή γκρι  και η πλάτη με δίχτυ ή επένδυση  με   ύφασμα
ίδιας ποιότητας με την έδρα του καθίσματος»

4. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΥ (τεμ.38)

● Ο όρος «  Ο βασικός σκελετός του καθίσματος θα είναι μεταλλικός από χαλυβδόφυλλα ή
χαλυβδοσωλήνες υψηλής αντοχής, με τέσσερα πόδια στο δάπεδο»  

      αντικαθίσταται και ισχύει ως εξής:

«Ο βασικός σκελετός του καθίσματος θα είναι μεταλλικός από χαλυβδόφυλλα ή 
χαλυβδοσωλήνες υψηλής αντοχής, με τέσσερα πόδια στο δάπεδο ή σκελετός σχήματος “S” » 

5. ΓΡΑΦΕΙΑ (ΤΕΜ.22)                                                                                                             
● Ο όρος :« Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και 
συνεχούς ομοιογενούς διατομής τουλάχιστον 25mm, επενδεδυμένη αμφίπλευρα με επίστρωση
μελαμίνης χαμηλής περιεκτικότητος σε φορμαλδεΰδη και υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 
θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή.»    

     αντικαθίσταται και ισχύει ως εξής:

«Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και συνεχούς 
ομοιογενούς διατομής τουλάχιστον 18-25mm, επενδεδυμένη αμφίπλευρα με επίστρωση 
μελαμίνης χαμηλής περιεκτικότητος σε φορμαλδεΰδη και υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 
θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή.»   



6. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ(τεμ.31)                                                                                                        
● Ο όρος :« Τα συρτάρια θα είναι ξύλινα πλαστικοποιημένα  και θα σύρονται με μεταλλικούς, 
αρίστης ποιότητας, οδηγούς».    

    αντικαθίσταται και ισχύει ως εξής :

« Τα συρτάρια θα είναι ξύλινα πλαστικοποιημένα  ή μεταλλικά τα οποία θα ανοίγουν 
τηλεσκοπικά 100%. και θα σύρονται με μεταλλικούς, αρίστης ποιότητας, οδηγούς». 

●  Ο όρος « Σε όλα τα συρτάρια θα τοποθετηθεί μεταλλική χειρολαβή στην μετώπη» 
καταργείται .

                                                                                 Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ

                                                                                   ΞΕΝΙΑ Π.  ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
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