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Ο Δήμος Χίου πρόκειται να προβεί στη προμήθεια επίπλων (καρέκλες, γραφεία κλπ) κατόπιν 
αιτημάτων των Υπηρεσιών του. Συγκεκριμένα  θα πρέπει να γίνει προμήθεια των παρακάτω ειδών : 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

Κάθισμα  εργασίας τροχήλατο, με μπράτσα, περιστρεφόμενο, 
μαύρου χρώματος, με υφασμάτινη ταπετσαρία, με μηχανισμό 
ρύθμισης ύψους καθίσματος με αμορτισέρ και μεταλλικό σκελετό 
βάσης με τουλάχιστον πέντε δίδυμα ροδάκια. Διαστάσεις  (ΠxΒxΥ) 
60 x 60 x 110/120 εκ. (με απόκλιση + 10 εκ.) 

3 85,00 255,00 

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.) 

2 105,00  210,00 

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

2 84,00 168,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 633,00 

ΦΠΑ 17% 107,61 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 740,61 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή επί του 

συνόλου των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, ενώ η δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσό 

των 740,61 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ Δαπανών 10-7133.001 «Προμήθεια επίπλων και 

σκευών» προϋπολογισμού του Δήμου Χίου οικ. έτους 2019. 

 

    Η συντάξασα                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                     Η Αναπλ. Διευθύντρια  
                                                                                                   Οικονομικών Υπηρεσιών 
Κοντού Αναστασία 
 
                                                                                                            Γκανάπη Μαρία 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Δ Η Μ Ο Σ    Χ Ι Ο Υ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ.Δ/νση     : Κανάρη 18, Χίος 
Αρμοδ. Υπ/λος   : Κοντού Αναστασία 

                   Τηλέφωνο : 22713 51721 

                              Χίος,    10 Οκτωβρίου 2019 
 

 


