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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται να γίνει προμήθεια επίπλων για το ΚΔΑΠ 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ», δομή η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Δράσης 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Στο ΚΔΑΠ, απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5-12 ετών,( μέγιστος αριθμός 25 άτομα) με σκοπό 

μεταξύ άλλων τη δημιουργική τους απασχόληση. 

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της δομής απαιτείται η προμήθεια επίπλων σύμφωνα 

με τον πίνακα που ακολουθεί, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 680,54 ευρώ (με ΦΠΑ). 

Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 60-6484.002 με τίτλο: «Λοιπά έξοδα ΚΔΑΠ 

Καρδαμύλων». 

H προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016, ενώ η αξιολόγηση των 

προσφορών θα γίνει επί του συνόλου των ειδών της κάθε προσφοράς. 

 

Χίος,18-3-2022 

 

 

 

 

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ 

 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΚΑ 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

 

 

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ 

 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΚΑ 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΑΚΗ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Ξύλινο Παιδικό Τραπέζι  
παραλληλόγραμμο ή οβάλ, πολύχρωμο 
(πορτοκαλί ή κόκκινο ή κίτρινο ή 
πράσινό), βαμμένο με μη-τοξικά, 
οικολογικά χρώματα κατάλληλα για 
χρήση από μικρά παιδιά (το χρώμα 
αφορά την τάβλα), με στρογγυλεμένη 
περίμετρο της τάβλας για αποφυγή 
τραυματισμών. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 
122x60x54 (απόκλιση ελάχιστο _ 3%/ 
μέγιστο + 5%) 

ΤΕΜ 2 108,97 € 217,94 € 

2 

Καρέκλα γραφείου: Οι καρέκλες  θα είναι 
τροχήλατες με τουλάχιστον πέντε δίδυμα 
ροδάκια με ακτινωτή βάση χρωμίου, θα 
είναι  περιστρεφόμενες και θα έχουν 
μπράτσα. Η πλάτη τους θα είναι, 
ανατομική, εργονομική, υποστηρικτική 
της μέσης και θα υπάρχει δυνατότητα 
ρύθμισης της κλίσης της. Το κάθισμα θα 
ρυθμίζεται καθ’ ύψος. Το υπόστρωμα θα 
είναι από αφρολέξ και η επένδυση του 
καθίσματος και της πλάτης θα είναι από 
δερματίνη μαύρου χρώματος. 
Εξωτερικές Διαστάσεις: 63x67x113 εκ. 
(απόκλιση ελάχιστο _ 3%/ μέγιστο + 5%) 

ΤΕΜ 2 103,33 € 206,66 € 

3 

Σετ ξύλινο παιδικό τραπεζάκι με δυο 
καρεκλάκια , με στρογγυλεμένες γωνίες 
για μέγιστη ασφάλεια και αποφυγή 
τραυματισμών. Διαστάσεις 
τραπεζιού(ΜxΠxΥ):30,5x33x59Υ εκ. ( 
απόκλιση ελάχιστο _ 3%/ μέγιστο + 5%) 
,διαστάσεις καθίσματος:30,5x28 εκ.( 
απόκλιση ελάχιστο _ 3%/ μέγιστο + 5%), 
ύψος καθίσματος: 32 εκ.( απόκλιση 
ελάχιστο _ 3%/ μέγιστο + 5%). Κάθε σετ 
περιλαμβάνει 1 τραπέζι και δυο 
καρεκλάκια.  

ΠΑΚΕΤΟ 2 78,53 € 157,06 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 581,66 € 

ΦΠΑ 17% 98,88 € 

ΤΕΛΙΚΟ 680,54 € 


