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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 2, Χίος
Αρμοδ. Υπ/λος: Γεώρ. Στεφανούδης
Τηλέφωνο : 22713 51707

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Χίου πρόκειται να προβεί στη προμήθεια επίπλων γραφείου κατόπιν αιτημάτων των
Υπηρεσιών του. Συγκεκριμένα προκύπτει η ανάγκη για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

4 καρέκλες επισκεπτών για το γραφείο του Αντιδημάρχου Τουρισμού.
3 καρέκλες εργασίας για το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού.
2 καρέκλες εργασίας για το Τμήμα Εσόδων.
3 καρέκλες εργασίας για τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
1 καρέκλα εργασίας για το Τμήμα Δημοτολογίου.
1 καρέκλα εργασίας για το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
1 καρέκλα εργασίας για το ΚΕΠ Καρδαμύλων.
1 καρέκλα εργασίας για τη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων.
1 καρέκλα Διευθυντική για το Γραφείο Γενικού Διευθυντή
4 καρέκλες Διευθυντικές για το Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου
2 Ντουλάπες για τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
1 γραφείο εργασίας για το Τμήμα Εσόδων
1 συρταριέρα για το Τμήμα Εσόδων
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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1

Καρέκλα γραφείου περιστρεφόμενη, με μπράτσα,
μαύρου χρώματος, με υφασμάτινη ταπετσαρία,
ρυθμιζόμενο ύψος καρέκλας με αμορτισέρ και
μεταλλικό σκελετό βάσης με τουλάχιστον πέντε
δίδυμα ροδάκια. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 60 x 60 x
110/120 εκ. (με απόκλιση + 10 εκ.)

12

80,00€

960,00€

2

Καρέκλα γραφείου διευθυντική περιστρεφόμενη, με
μπράτσα, με ταπετσαρία από δερματίνη μαύρου
χρώματος, ρυθμιζόμενο ύψος καρέκλας με
αμορτισέρ και μεταλλικό σκελετό βάσης με
τουλάχιστον πέντε δίδυμα ροδάκια. Διαστάσεις
(ΠxΒxΥ) 70 x 75 x 115/125 εκ. (με απόκλιση + 10
εκ.)

5

155,00€

775,00€
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3

Καρέκλα επισκέπτη από μεταλλικό σκελετό
χρώματος μαύρου ή χρωμίου, με μαύρη επένδυση
από PU – τεχνόδερμα στο κάθισμα και στην πλάτη
διαστάσεων 55x57x42/80 εκ. (με απόκλιση ± 10 εκ.)

4

35,00€

140,00€

4

Γραφείο από μελαμίνη υψηλής ποιότητας, πάχους
τουλάχιστον 25 χιλ. για την επιφάνεια εργασίας και
τα πλαϊνά και πάχους 18 mm για τη μετώπη, με (2)
τάπες Φ60 mm ρυθμιζόμενου ανοίγματος για τη
διέλευση καλωδιώσεων, χρώματος κερασιάς (ή
διχρωμίας κερασιάς - γραφίτη), διαστάσεων
(ΠxΒxΥ) 160 Χ 80 Χ 75 (με απόκλιση + 5 εκ.)

1

130,00€

130,00€

5

Συρταριέρα γραφείου από μελαμίνη υψηλής
ποιότητας, πάχους τουλάχιστον 18 χιλ., χρώματος
κερασιάς (ή και δίχρωμη κερασιάς - γραφίτη) με
κλειδαριά ασφαλείας, τροχήλατη με τρία (3)
συρτάρια αποθήκευσης και ένα (1) επιπλέον
συρτάρι μολυβοθήκης, με οδηγούς ομαλής
κυλίσεως συρταριών, διαστάσεων (ΠxΒxΥ) 40εκ.Χ
60εκ.Χ 60εκ. (με απόκλιση + 5 εκ.)

1

85,00€

85,00€

6

Ντουλάπα από μελαμίνη υψηλής ποιότητας
πάχους 25 χιλ. τουλάχιστον στη βάση και στα
ράφια και πάχους 18 χιλ. τουλάχιστον στα πλαϊνά,
χρώματος κερασιάς (ή και δίχρωμη κερασιάςγραφίτη) διαστάσεων (ΠxΒxΥ): 80 εκ. Χ 40εκ. Χ 200
εκ. (με απόκλιση + 10 εκ.). Θα διαθέτει (2) πόρτες
από μελαμίνη και τουλάχιστον (4) ράφια με
ρυθμιζόμενο ύψος τοποθέτησης.

2

200,00€

400,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.490,00€

ΦΠΑ 17%

423,30€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.913,30€

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, ενώ η
δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσό των 2.913,30 € ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ Δαπανών 107133.001 με τίτλο «Έπιπλα σκεύη» προϋπολογισμού του Δήμου Χίου οικ. έτους 2021.
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