
 
 

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: 

 
2 καρέκλες εργασίας για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
3 καρέκλες εργασίας για το Τμήμα Εσόδων. 
3 καρέκλες εργασίας για τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 
2 καρέκλες εργασίας για το Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου. 
2 καρέκλες εργασίας για το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. 
3 καρέκλες εργασίας για το ΚΕΠ Χίου. 
2 καρέκλες εργασίας για το ΚΕΠ ΙΩΝΙΑΣ. 
2 καρέκλες εργασίας για το Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών. 
1 Ντουλάπα για το Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών. 
1 Υποπόδιο για το Τμήμα Εσόδων. 
1 Καλόγερος ρούχων για το Τμήμα Εσόδων. 
 
 
Η προμήθεια των ειδών θα γίνει για το σύνολο των προϊόντων, βάση της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομικής άποψης προσφοράς, βάση τιμής. 
 

 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΕΜΑ 

ΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ευρώ 

1 

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

19 90,00€ 1.710,00€ 

2 

Καλόγερος ρούχων μεταλλικός (σίδερο ή αλουμίνιο) 
χρώματος μαύρο ή νίκελ ή χρώμιο ή συνδυασμός των 
ανωτέρω χρωμάτων, με τουλάχιστον οκτώ (4+4) 
θέσεις ανάρτησης ρούχων και θέση για ομπρέλες. 
Διαστάσεις  (ΠxΒxΥ) 30 x 30 x 180 εκ. (με απόκλιση + 
10 εκ.) 

1 50,00€  50,00€ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Δ Η Μ Ο Σ    Χ Ι Ο Υ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 2, Χίος 
Αρμοδ. Υπ/λος: Γεώρ. Στεφανούδης 
Τηλέφωνο : 22713 51707 

Χίος, 31 Μαρτίου 2022 



Σελίδα 2 από 2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΕΜΑ 

ΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ευρώ 

3 

Ανατομικό υποπόδιο γραφείου μαύρου χρώματος με 
μεταλλικό σκελετό, με ελαστικά πόδια για να μην 
καταστρέφει το δάπεδο, με γωνία ρύθμισης από 0° 
έως 20° περίπου, διαστάσεων 390*300*85 εκ. (με 
απόκλιση ± 5 εκ.) 

1 35,00€ 35,00€ 

4 

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 κερασιάς- γραφίτη) 
διαστάσεων (ΠxΒxΥ): 80 εκ. Χ 40εκ. Χ 200 εκ. (με 
απόκλιση + 5 εκ.). Θα  διαθέτει (2) πόρτες από 
μελαμίνη και τουλάχιστον (4) ράφια με ρυθμιζόμενο 
ύψος τοποθέτησης. 

1 200,00€ 200,00€ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.995,00 € 

ΦΠΑ 17% 339,15 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.334,15 € 

                       
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/16, ενώ η δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσό των 2.334,15 € ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 

Δαπανών 10-7133.001 με τίτλο «Έπιπλα σκεύη» προϋπολογισμού του Δήμου Χίου οικ. έτους 2022. 

 

 

 
 Ο Συντάξας 

 
 
 

Γεώργιος Στεφανούδης 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη Δ/νσης 
 
 

Σμαράγδα Παληού 
 

 

 


