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ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων για τη Διακήρυξη 11/2021, Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων και 
εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 149.071,02  € συμ/νου ΦΠΑ 24% ήτοι 120.218,57 € άνευ 
ΦΠΑ. ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  144119.  

 
Σχετ.:  

1. το υπ’αρίθμ. 260/13-1-2022  Αίτημα Διευκρινίσεων της εταιρείας «Systema Εμπορία Επίπλων Γραφείου 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» 

2. το υπ’αρίθμ. 330/17-01-2022 Αίτημα (2) Διευκρινίσεων της εταιρείας «Systema Εμπορία Επίπλων Γραφείου 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» 

3. το υπ’αρίθμ. 398/19-01-2022 αίτημα Διευκρινήσεων της εταιρείας «ANACO ERGA ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

4. το υπ’αρίθμ. 401/19-01-2022 αίτημα Διευκρινήσεων της εταιρείας «BIPO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» 
 
Αξιότιμοι,  
Με το παρόν σας παρέχουμε διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό 11/2021 βάσει των ερωτημάτων 
που υποβλήθηκαν.  
 
1η Διευκρίνηση:  

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
  
ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  
22100    ΤΡΙΠΟΛΗ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 
 
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
Τηλέφωνο: 2710372104, 2710372111  
Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική,  
Πουλοπούλου Παναγιώτα  

 
 
Ημερομηνία, 19/1/2022 
Αρ πρωτ.: 404 
 
Προς: 
-Κάθε ενδιαφερόμενο του Διαγωνισμού 
11/2021 
 
Κοινοποίηση: 
-SYSTEMA Εμπορία Επίπλων Γραφείου 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
info@systemaoffice.gr  
- ANACO ERGA ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
sales@anaco.gr  
-BIPO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
biro@biro.gr  
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Ερώτημα  Α.  
Στην σελίδα 96-97 του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ) Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΕΠΙΠΛΑ  1 
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  
ΕΔΡΑΝΑ ΣΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
1.1.4 Πιστοποιήσεις 1.1.4.1 Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του προτύπου: ΕΛΟΤ ΕΝ 
12727 «Έπιπλα - Στοιχισμένα καθίσματα - Μέθοδοι δοκιμών και απαιτήσεις αντοχής και 
ανθεκτικότητας». 
1.1.4.2 Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του προτύπου: ΕΛΟΤ ΕΝ 527. 01 «Έπιπλα 
γραφείου - Τραπέζια εργασίας και θρανία - Μέρος 1 : Διαστάσεις», ΕΛΟΤ ΕΝ 527. 02 «Έπιπλα γραφείου 
- Τραπέζια εργασίας και γραφεία - Μέρος 2: Μηχανικές απαιτήσεις ασφάλειας», ΕΛΟΤ ΕΝ 527. 03 
«Έπιπλα γραφείου - Τραπέζια εργασίας και γραφεία - Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμών για τον προσδιορισμό 
της ευστάθειας και της μηχανικής αντοχής της κατασκευής» 1.1.4.3 Συμμόρφωση με τις απατήσεις των 
προδιαγραφών του προτύπου: ΕΛΟΤ ΕΝ 1021.01 Ε2 «Έπιπλα - Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας του 
ταπετσαρισμένου επίπλου - Μέρος 1: Πηγή ανάφλεξης καιόμενου τσιγάρου, ΕΛΟΤ ΕΝ 1021.02 Ε2 
«Έπιπλα - Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας του  απετσαρισμένου επίπλου - Μέρος 2: Πηγή ανάφλεξης 
ισοδύναμο φλόγας σπίρτου». Επειδή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη είναι όλα 
συγκεντρωμένα και συγκεκριμένα στα σημεία α) 1.1.4.1----β) 1.1.4.2-----γ) 1.1.4.3.  
Παρακαλώ να μας επιβεβαιώσετέ ότι το σημείο: 
- α) 1.1.4.1 ΕΛΟΤ ΕΝ 12727 «Έπιπλα - Στοιχισμένα καθίσματα - Μέθοδοι δοκιμών και απαιτήσεις 
αντοχής και ανθεκτικότητας», αφορά τα έδρανα με το ανακλινόμενο κάθισμα και το ενσωματωμένο 
ανακλινόμενο τραπέζι» 
 
- β) 1.1.4.2 ΕΛΟΤ ΕΝ 527.01 «Έπιπλα γραφείου - Τραπέζια εργασίας και θρανία - Μέρος 1 : Διαστάσεις»,-
- ΕΛΟΤ ΕΝ 527.02 «Έπιπλα γραφείου - Τραπέζια εργασίας και γραφεία - Μέρος 2: Μηχανικές απαιτήσεις 
ασφάλειας», -- ΕΛΟΤ ΕΝ 527.03 «Έπιπλα γραφείου - Τραπέζια εργασίας και γραφεία - Μέρος 3: Μέθοδοι 
δοκιμών για τον προσδιορισμό της ευστάθειας και της μηχανικής αντοχής της κατασκευής» , αφορά το 
σημείο 4 σελ.100 ΕΔΡΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ -Διαστάσεις καπάκι έδρας 40cm×150cm 
 
- γ) 1.1.4.3 Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του προτύπου: 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1021.01 Ε2 «Έπιπλα - Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας του ταπετσαρισμένου επίπλου - Μέρος 
1: Πηγή ανάφλεξης καιόμενου τσιγάρου, ΕΛΟΤ ΕΝ 1021.02 Ε2 «Έπιπλα - Εκτίμηση της 
αναφλεξιμότητας του ταπετσαρισμένου επίπλου - Μέρος 2: Πηγή ανάφλεξης ισοδύναμο φλόγας 
σπίρτου», αφορά την ακαυστότητα του υφάσματος για το σημείο 3 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Απάντηση Α)  

Επιβεβαιώνουμε ότι τα ανωτέρω αφορούν τα αντίστοιχα α, β, γ,  όπως περιγράφονται παρακάτω και 
είναι με έντονη υπογράμμιση αντίστοιχα.  

α) 1.1.4.1 ΕΛΟΤ ΕΝ 12727 «Έπιπλα - Στοιχισμένα καθίσματα - Μέθοδοι δοκιμών και απαιτήσεις 
αντοχής και ανθεκτικότητας», αφορά τα έδρανα με το ανακλινόμενο κάθισμα και το ενσωματωμένο 
ανακλινόμενο τραπέζι» 
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- β) 1.1.4.2 ΕΛΟΤ ΕΝ 527.01 «Έπιπλα γραφείου - Τραπέζια εργασίας και θρανία - Μέρος 1 : Διαστάσεις»,-
- ΕΛΟΤ ΕΝ 527.02 «Έπιπλα γραφείου - Τραπέζια εργασίας και γραφεία - Μέρος 2: Μηχανικές απαιτήσεις 
ασφάλειας», -- ΕΛΟΤ ΕΝ 527.03 «Έπιπλα γραφείου - Τραπέζια εργασίας και γραφεία - Μέρος 3: Μέθοδοι 
δοκιμών για τον προσδιορισμό της ευστάθειας και της μηχανικής αντοχής της κατασκευής» , αφορά το 
σημείο 4 σελ.100 ΕΔΡΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ -Διαστάσεις καπάκι έδρας 40cm×150cm 

 

- γ) 1.1.4.3 Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του προτύπου: ΕΛΟΤ ΕΝ 1021.01 Ε2 
«Έπιπλα - Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας του ταπετσαρισμένου επίπλου - Μέρος 1: Πηγή ανάφλεξης 
καιόμενου τσιγάρου, ΕΛΟΤ ΕΝ 1021.02 Ε2 «Έπιπλα - Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας του 
ταπετσαρισμένου επίπλου - Μέρος 2: Πηγή ανάφλεξης ισοδύναμο φλόγας σπίρτου», ΔΕΝ αφορά την  
ΟΜΑΔΑ 3,  εκ παραδρομής έχει συμπεριληφθεί.  

 

Ερώτημα Β. Στην σελ.98 σημείο 1.2.4 απαιτείται: ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ 
Το μεταλλικό πόδι του καθίσματος να αποτελείται από κολώνα οβάλ διατομής διαστάσεων περίπου 
6cm×2,5cm (οβάλ) και πάχους 2mm περίπου η οποία να απολήγει σε διαμορφωμένο πέλμα μήκους 30 
cm το οποίο να διαθέτει τέσσερες οπές για την καλύτερη πάκτωση στο έδαφος.  
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν αντί για κολώνα οβάλ διατομής μπορεί να τοποθετηθεί και κολώνα 
ορθoγωνικής διατομής βαρέως τύπου που να διαθέτει τα ιδία χαρακτηριστικά με την οβάλ διατομή. 
 
Απάντηση Β:  
-Θα πρέπει η κολώνα να μη διαθέτει αιχμές που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς. Σε αυτά τα 
πλαίσια είναι αποδεκτό άλλο σχήμα εκτός του οβάλ. Το μεταλλικό πόδι του καθίσματος δύναται να 
αποτελείται από κολώνα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων περίπου 6cm×2,5cm και πάχους 2mm 
περίπου η οποία να απολήγει σε διαμορφωμένο πέλμα μήκους 30 cm το οποίο να διαθέτει τέσσερες 
οπές για την καλύτερη πάκτωση στο έδαφος. 
 
2η Διευκρίνηση : 
Ερώτημα Γ:  
Στην σελ.94 της διακήρυξης ΕΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ Aπαιτείται: Διαστάσεις καπάκι έδρας 40 
cm x 150 cm Και στην σελ.100 του πίνακα συμμόρφωσης σημείο 4 απαιτείται ΕΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ Διαστάσεις καπάκι έδρας 40 cm x 150 cm ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΤΕ ΑΝ 
ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 60 cm x 150 cm ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
 
Απάντηση Γ: 
-Οι επιθυμητές διαστάσεις είναι αυτές που ορίζονται στη διακήρυξη, ήτοι 40 cm x 150 cm.  
 
 3η Διευκρίνηση :  
Ερώτημα Δ:  
Παρακαλώ ενημερώστε μας για την ακριβή τοποθέτηση των καθισμάτων στο χώρο. Μια κάτοψη θα 
βοηθούσε καθώς υπάρχουν κάποιες ασάφειες στην περιγραφή των καθισμάτων στις σειρές. Επιπλέον 
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χρειαζόμαστε μια επιβεβαίωση ότι η κάθε εγκατάσταση καθισμάτων στα δύο αμφιθέατρα αφορά σε 
150 καθίσματα + 14 τραπέζια για την 1η σειρά. Συνολικά δηλαδή 300 καθίσματα + 28 τραπέζια για τα 
καθίσματα της 1ης σειράς. 
 
Απάντηση Δ:  
-Η ακριβής τοποθέτηση των καθισμάτων φαίνεται παρακάτω στην κάτοψη όπως μας δόθηκε από τους 
αρμόδιους υπαλλήλους.  
 
4η Διευκρίνηση :  
Ερώτημα Ε: 
-Στην Διακήρυξη στην σελίδα αναφέρεται ότι «Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε [180] εκατόν 
ογδόντα ημέρες, αναλυτικά [120] εκατόν είκοσι ημέρες για την προσωρινή παραλαβή, εξήντα [60] 
ημέρες για την οριστική παραλαβή». Επίσης στην σελίδα 58 για τον χρόνο παράδοσης των υλικών 
αναφέρεται ότι «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε χρονικό διάστημα 180 ημερών, 
120 προσωρινή παραλαβή και 60 οριστική παραλαβή.» Όμως στην σελίδα 96, στον πίνακα 
συμμόρφωσης εξοπλισμού για την Ομάδα 3, Είδος 1 (ΕΔΡΑΝΑ ΣΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ), στην 
παράγραφο 1.1.4 υπάρχει η απαίτηση: «Χρόνος παράδοσης εντός 40 ημερών» Η παραπάνω απαίτηση 
είναι διαφορετική με τους προηγούμενους όρους της διακήρυξης τους οποίους αναφέραμε και οι οποίοι 
δεν προβλέπουν κάποια διαφοροποίηση στον χρόνο παράδοσης ανά είδος. Σας παρακαλούμε 
διευκρινίστε τί ακριβώς ισχύει για τον χρόνο παράδοσης του είδους 1. Της ομάδας 3. και γενικά των 
υλικών ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
  
Απάντηση Ε:  
Ο χρόνος παράδοσης όλων των ειδών είναι όπως αναφέρεται στη σελίδα 58:  «Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να παραδώσει τα υλικά σε χρονικό διάστημα 180 ημερών, 120 προσωρινή παραλαβή και 60 οριστική 
παραλαβή.» 
 
 Με εκτίμηση.  
 
 

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 

 
Γεώργιος Π. Λέπουρας 

Καθηγητής 
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