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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Δ Η Μ Ο Σ    Χ Ι Ο Υ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση        : Ανδρέα Συγγρού 1 
                               82131 Χίος 
Πληροφορίες    : Σοφία Γατανά 
Τηλέφωνο         : 22713 50054 
e-mail                : pronoia@chios.gov.gr 

  

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή , θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια γραφείων και 
λοιπών ειδών πάγιου εξοπλισμού ( καρότσι πλατφόρμας μεταφοράς και λοιπά είδη)  για 
να εξοπλισθεί το γραφείο του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κέντρου Κοινότητας  
που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους.  

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ευρώ 

    

Καρότσι μεταφοράς-πλατφόρμα: 

Το καρότσι μεταφοράς-πλατφόρμα θα είναι από υλικό 

κατασκευής: Ατσάλι και PVC. 

Οι διαστάσεις του ανοιχτό θα είναι: 61 x 91 x 87 cm, 

ενώ   κλειστό καροτσιού: 62 x 14 x 4 H91 cm., και η 

διάσταση  Διάσταση πλατφόρμας: 91.5 x 61.5 cm. με 

μέγιστο βάρος καροτσιού: 14 Kg, και μέγιστη 

χωρητικότητα 300 Kg. Επίσης το πάχος πλατφόρμας: 

0.5 mm., το υλικό πλατφόρμας: ατσάλι με pvc 

επιφάνεια και το υλικό ρόδας από λάστιχο φουσκωτή, 

το υλικό χερουλιού από ατσάλι και βαρέως τύπου, με 

χειρολαβή που αναδιπλώνεται και να υπάρχει η 

δυνατότητα αλλαγής των τροχών και σαμπρέλας. 

Για Κοιν. Παντοπωλείο τεμ 4 

4 150,00 600,00 

Καρότσι σούπερ μάρκετ.  

Το καρότσι σούπερ μάρκετ ειδικός σχεδιασμός για 

στενούς διαδρόμους ταμείων με εργονομική 

χειρολαβή, Χωρητικότητα Καλαθιού 120Lt, σασί 

χωρίς σχάρα για αποφυγή απωλειών, από οβάλ 

σωλήνα υψηλής αντοχής και στιβαρή κατασκευή από 

ενισχυμένο σύρμα για αποφυγή στρεβλώσεων. 

Οι Τροχοί του να είναι  ευρωπαϊκών προδιαγραφών 

διαμέτρου Ø 100mm., αντιστατικοί με 

αυτολιπαινόμενα σφαιρικά ρουμελεμάν υψηλής 

ποιότητας και ελαστική επιφάνεια για αθόρυβη 

λειτουργία. Και επεξεργασία στιλπνού, γυαλιστερού 

8 120 960,00 



Σελίδα 2 από 2 

 

γαλβανίσματος με επικάλυψη ψημένου βερνικιού για 

επιπλέον προστασία και γυαλάδα. Με επικάλυψη 

ηλεκτροστστικής βαφής σε οποιαδήποτε επιθυμητή 

απόχρωση. 

Διαστάσεις (ΜxΒ) : 0,90 x 0,50 (Υ) : 1μ. (με απόκλιση 

+,- 5 εκ.) 

Για Κοιν. Παντοπωλείο τεμ 8 

Σκαλοσκαμπό: 

Σκαλοσκαμπό, κατασκευασμένο από ατσάλι βαμμένο 

με ηλεκτροστατική βαφή, να διαθέτει 3 ανθεκτικά 

σκαλιά, μεταλλικές αντιρρίδες που συνδέουν τον 

σκελετό με τα σκαλοπάτια και με διάμετρος ποδιού: 

Ø26mm για μεγαλύτερη ασφάλεια, αντιολισθητική 

λαστιχένια επιφάνεια στα σκαλοπάτια για αποφυγή 

κινδύνων, πλαστικά πατάκια στα πόδια για προστασία 

του δαπέδου και χειρολαβή με λαστιχένιο κάλυμμα. 

Όταν δεν  θα χρησιμοποιείται να κλείνει και 

αποθηκεύεται με ευκολία, καταλαμβάνοντας ελάχιστο 

χώρο. 

Διαστάσεις (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος) 

Ανοικτό: 45 Χ 70 Χ 110cm(με απόκλιση +,- 5 εκ.) 

Κλειστό: 45Χ 10 Χ 125cm(με απόκλιση +,- 5 εκ.) 

Βάρος: έως 7 kg 

Για Κοιν. Παντοπωλείο τεμ 4 

4 70 280,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   1.840,00 

ΦΠΑ 17%   312,80 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   2.152,80 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και των Ν.3463/06 & 
Ν.3852/10. 

Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 1840,00€ άνευ ΦΠΑ (2.152,80€ με 
17% Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τον ΚΑ 60-7135.002 με τίτλο προμήθεια πάγιου  
εξοπλισμού  του Κοινωνικού  Παντοπωλείου ποσό  2.152,80€.  

 

        Χίος,      - 10  -2021 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                       Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
Μαμουνα Σοφία                                         Σοφία Γατανά  

 
 

 


