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Αξιότιμοι κύριοι/ες, 

λάβαμε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της υπό διαβούλευση σύμβασης για την 

"Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία, κ.λπ.) για 

τον εξοπλισμό εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων για την κάλυψη 

των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ." και κατόπιν μελέτης διαπιστώσαμε 

σημαντικές ελλείψεις, τις οποίες θεωρούμε σημαντικό να επισημάνουμε.  

Σε ορισμένα είδη, δεν αναγράφονται βασικά στοιχεία, όπως υλικά και διαστάσεις. 

Ειδικότερα, ιδιαίτερα ελλείπεις είναι οι  προδιαγραφές των ειδών 3/4, 3/5, 3/7 και 3/8. 

Συγκεκριμένα για το είδος 3/5, που αφορά σε προμήθεια 156 καθισμάτων με 

συνολικό προϋπολογισμό 57.219,55 €, οι τεχνικές προδιαγραφές είναι 

λακωνικότατές, καταλαμβάνοντας μόνο 1,5 γραμμή. 

Θεωρούμε πως στις τεχνικές προδιαγραφές οφείλονται να αναφέρονται βασικά 

στοιχεία σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, όπως ενδεικτικές διαστάσεις με σχετική 

απόκλιση, υλικά κατασκευής, προτιμώμενη συνδεσμολογία, κ.λπ. Τα παραπάνω 

εξασφαλίζουν πως τα ζητούμενα είδη θα περιγραφούν όσο το δυνατόν πλήρως και 

σαφώς και τα προσφερόμενα είδη θα είναι αυτά που έχουν ζητηθεί.  

Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων. Για το λόγο αυτό 

έχουν θεσπιστεί ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) εργονομίας, ασφάλειας και αντοχής καθώς 

και αντίστοιχα πιστοποιητικά (ISO). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ζητούνται τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά (ISO), ώστε να εξασφαλιστεί πως τα χρήματα του 

ελληνικού δημοσίου δεν θα δαπανηθούν σε προϊόντα ενδεχομένως ακατάλληλα για 

τη χρήση που προορίζονται.  

Εξίσου σημαντική είναι η διασφάλιση εγγυήσεων καλής λειτουργίας και 

διαθεσιμότητας υπηρεσιών επισκευής και παροχής ανταλλακτικών μερών σε 

περίπτωση που χρειαστούν μετά από κάποια έτη χρήσης. Οι εγγυήσεις οφείλουν να 

έχουν διάρκεια 2 ετών κατ' ελάχιστον, ανάλογα με το προϊόν, καθώς είναι 

ανεπίτρεπτο για οποιοδήποτε έπιπλο να παρουσιάσει φθορές ή βλάβες οι οποίες 

δύνανται να το καταστίσουν μη λειτουργικό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα 

χρήσης. Επιπλέον, οι τυχόν φθορές κατά τα επόμενα έτη χρήσης θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί ότι θα μπορούν να επιδιορθωθούν, ώστε να μη χρειαστεί να 

επαναληφθεί αντίστοιχη δαπάνη για προμήθεια νέων ειδών σε λιγότερο από 5 έτη.  

Ο συνδυασμός ελλιπών απαιτήσεων βάσει των αναγραφόμενων τεχνικών 

προδιαγραφών μπορεί να αποθαρρύνει ή ακόμη και να αποκλείσει από το διαγωνισμό 

κατασκευαστές οι οποίοι μπορούν -και είναι διαπιστευμένοι προς τούτο- να 



ανταποκριθούν στην ποιότητα που αρμόζει να έχουν τα υπό προμήθεια είδη, καθώς η 

ασάφεια θα οδηγήσει σε αξιολόγηση των υποψήφιων αναδόχων μόνο βάση της 

προσφερόμενης τιμής. Ζητούμενο είναι να επιτευχθεί η βέλτιστη σχέση ποιότητας και 

τιμής για την πραγματοποίηση του έργου, και οι τεχνικές προδιαγραφές οφείλουν να 

διαμορφώσουν την βάση για αυτό.  

Προτείνουμε λοιπόν την αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών 3/4, 

3/5, 3/7 και 3/8. Ενδεικτικά, οι προδιαγραφές του είδους 3/5 θα μπορούσαν να 

αντικατασταθούν με αυτές του είδους 3/6, καθώς είναι πληρέστερες και σύμφωνες με 

τα όσα αναφέρουμε άνωθεν. Αντίστοιχα, για τα είδη 3/4, 3/7 και 3/8 θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους 3/23. 

 

Με τιμή, 

  

Για την Μενεξές Α.Ε.  

Παναγιώτης Μενεξές 

Ξάνθη 05/12/2019 


