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Θέμα: Διευκρινίσεις Νο 2 για το διαγωνισμό (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:41348 – Αρ. πρωτ. 

Προκήρυξης: 61135/26-05-2017) της «Προμήθειας γραφείων, καθισμάτων εργασίας και 

συνεδρίων, ερμαρίων, έδρανα αναγνωστηρίου - συνεδρίου και λοιπών ειδών γραφείου για  τη 

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη » 
 
Δίδονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 
«Προμήθεια γραφείων, καθισμάτων εργασίας και συνεδρίων, ερμαρίων, έδρανα αναγνωστηρίου 

- συνεδρίου και λοιπών ειδών γραφείου για  τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη »  έπειτα και 

ερωτημάτων συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 

 

1. Για το κάθισμα του είδους 2.1 «ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» της 

ΟΜΑΔΑΣ 2  για το αν: «Ανάμεσα στις συνεχόμενες θέσεις  θα υπάρχουν βραχίονες 

ή  μπράτσα; Τα μπράτσα θα τοποθετούνται στις άκρες της κάθε σειράς;», 

διευκρινίζεται ότι: Σύμφωνα με την διακήρυξη θα τοποθετηθεί μπράτσο κοινό μεταξύ 

δυο διαδοχικών καθισμάτων και θα είναι επενδεδυμένο από ύφασμα το οποίο θα 

καλύπτει το πλαϊνό μέρος τους. 

Επίσης μπράτσο θα τοποθετηθεί και στο τέλος της κάθε συστοιχίας. 

2. Για το κάθισμα του είδους  3.2 Κάθισμα Συνεργασίας Διευθυντού, για το ύψος της 

πλάτης και σύμφωνα με το σχήμα που έχετε επισυνάψει, διευκρινίζεται ότι: Στο είδος 

3.2 ζητείται από τη διακήρυξη συνολικό ύψος καθίσματος 83εκ., λόγω του ότι 

πρόκειται για κάθισμα συνεργασίας του γραφείου διευθυντού. Μεταξύ της έδρας και 

της πλάτης να δημιουργείται εργονομικό κενό 3εκ., άρα δεν θα εφάπτεται η έδρα με 

την πλάτη του καθίσματος, το δε σχήμα σας δεν ανταποκρίνεται στον τύπο 

καθίσματος που προδιαγράφεται στην μελέτη. 

3. Για το είδος 3.3 Κάθισμα Εδράνου Ομιλητών και Τραπεζίου Συμβουλίου, για το 

«τι εννοείται μηχανισμός τύπου synchro» διευκρινίζεται ότι: Ζητείται το κάθισμα να 

διαθέτει μηχανισμό synchro συγχρονισμένης ανάκλησης της έδρας με την πλάτη και 

σταθεροποίησης της πλάτης σε διάφορα σημεία επιλογής του καθήμενου δια μέσω 

μοχλού. Η αντίσταση της πλάτης κατά την ανάκληση ρυθμίζεται ανάλογα με το 

βάρος του καθήμενου.  

4. Για το κενό μεταξύ έδρας και πλάτης διευκρινίζεται ότι: Ζητείται «στο κάθισμα 

μεταξύ της έδρας και της πλάτης να δημιουργείται εργονομικό κενό 3εκ σχήματος 

“C”». Άρα δεν θα εφάπτεται η έδρα με την πλάτη του καθίσματος. 

5. Για το είδος 3.4. Κάθισμα  Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα 

σχετικά με το ύψος της πλάτης και σύμφωνα με το σχήμα που έχετε επισυνάψει  



       

 

διευκρινίζεται ότι: Ζητείται από την διακήρυξη το ύψος της πλάτης να είναι 58εκ. και 

αναφέρεται στην μέτρηση Γ του σχήματος στο ερώτημα σας. 

6. Για το «αν είναι αποδεκτό ο σκελετός των γραφείων της Ομάδας 1 να είναι από 

χάλυβα βαφής αλουμινίου, ή μαύρου ή λευκού με δεδομένο ότι ο χάλυβας 

υπερκαλύπτει της απαιτήσεις αντοχής στην κατασκευή των σκελετών των γραφείων 

και για αυτό το υλικό αυτό έχει επικρατήσει παγκοσμίως στο κλάδο του 

επαγγελματικού επίπλου, και μάλιστα εφόσον κατατεθούν όλα τα απαραίτητα από 

την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τεστ μηχανικών αντοχών που θα πιστοποιούν την αντοχή 

του γραφείου;» διευκρινίζεται ότι: Το κάθε πόδι σχήματος “U”  θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένο από ειδικά διαμορφωμένο αλουμίνιο σύμφωνα με τα ζητούμενα της 

διακήρυξης. 

7. Για το αν « Υποθέτουμε ότι η διατομή του σκελετού των γραφείων μπορεί να είναι 

οβάλ ή παρόμοιου σχήματος, όπως ορθογωνικής διατομής με στρογγυλεμένες γωνίες 

για την αποφυγή τραυματισμών, όπως ορίζει και η διακήρυξη», διευκρινίζεται ότι: Η 

διατομή του ποδιού θα πρέπει να είναι οβάλ 90 x 30mm, σύμφωνα με τα ζητούμενα 

της διακήρυξης. 

8. Όσον αφορά «τη διευκρινιστική απάντηση Νο.1, παράγραφος 1 που αφορά την 

απόκλιση των διαστάσεων κατά 2cm από αυτές που έχουν οριστεί στη διακήρυξη, για 

το αν ισχύει και για τα είδη των ομάδων 1 και 3»,  διευκρινίζεται ότι: Για τα είδη των 

ομάδων 1 και 3, θα πρέπει να τηρηθούν οι ζητούμενες διαστάσεις  της διακήρυξης. 
 

            

        Ο Συντάκτης 

 

        Ιωάννης Αλεξανδράκης 
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