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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΥΠΟΥ DEXION ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ.

Με τη παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται να γίνει προμήθεια  ραφιών αποθήκης 
τύπου dexion στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χίου επί της οδού 
Νικολάου Ζορμπά. Συγκεκριμένα, θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση 8 αυτόνομων ραφιών 
τύπου dexion, με σκοπό την αποθήκευση όλων των ειδών που βρίσκονται στο χώρο της 
Δομής και διανέμονται σε ωφελούμενους. Με την κατασκευή αυτή, θα διασφαλιστεί  η 
σωστή διαρρύθμιση του χώρου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΥΠΟΥ DEXION

Περιγραφή: Ράφια μέσων φορτίων από προγαλβανισμένο χάλυβα με τη διαδικασία 
Sendzimir. Κολώνες διατομής «Τ», που ανά δύο συνδέονται με οριζόντια και διαγώνια για 
την δημιουργία πλαισίου. Δοκοί που στηρίζονται σε ειδικές αγκυρώσεις στις διατρήσεις των 
κολονών και μεταλλικές επιφάνειες επί των δοκών.

Αντοχές: Πλαίσια 1500kg

Ράφια Μήκος 0,90m   235kg  Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο

Ράφια Μήκος 1,20m   185kg  Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο

Ράφια Μήκος 1,50m    285kg  Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο

Περιγραφή Μονάδων: 1. Επίτοιχη μονάδα αποτελούμενη από 2 φατνώματα μήκους 0,90m, 
ύψος πλαισίου 2,50m, βάθος ραφιών 0,60m με 5 επίπεδα καθ’ ύψος , συνολικό μήκος: 
1,88m



          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης                         

2. Επίτοιχη μονάδα αποτελούμενη από 2 φατνώματα μήκους 1,50m και 1 φάτνωμα 1,20m, 
ύψος πλαισίου 2,50m, βάθος ραφιών 0,60m με 5 επίπεδα καθ’ ύψος, συνολικό μήκος: 
4,28m

3. Επίτοιχη μονάδα αποτελούμενη από 2 φατνώματα μήκους 0,90m, ύψος πλαισίου 2,50m, 
βάθος ραφιών 0,60m με 5 επίπεδα καθ’ ύψος , συνολικό μήκος: 1,88m

4. Μονάδα Κέντρου αποτελούμενη από 4 φατνώματα 1,50m και 1 φάτνωμα 1,20m, ύψος 
πλαισίου 2,50m,  ραφιών 0,60m με 5 επίπεδα καθ’ ύψος, συνολικό μήκος 7,280m

Η προμήθεια των ραφιών αποθήκευσης τύπου dexion θα πληροί όλες τις προβλεπόμενες  
τεχνικές προδιαγραφές και θα έχει όλες τις πιστοποιήσεις που ζητούνται βάσει την 
προαναφερόμενη τεχνική προδιαγραφή.

Τιμή κατ αποκοπή 4.685,85 €  με ΦΠΑ

Στην τιμή κατά αποκοπή περιλαμβάνεται:

1) Η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση των μονάδων 
2) Η  αναπροσαρμογή και τροποποίηση  του μήκους των ήδη υπαρχόντων ξύλινων 

ραφιών, που βρίσκονται στο χώρο, με σκοπό την τοποθέτησή τους σε άλλο σημείο ( 
κάτω από τα δύο παράθυρα αριστερά του χώρου , αντίστοιχα).

3) Η κατασκευή και τοποθέτηση ενισχυμένης βάσης με κάλυψη λαμαρίνας (περίπου 
200Χ150) επί της οροφής του μικρού WC, ώστε να δύναται να γίνει χώρος 
αποθήκευσης.

Η προμήθεια προβλέπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και 
τοποθέτηση των μονάδων θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Χίου επί της οδού Νικολάου Ζορμπά. και εντός ενενήντα (90) 
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο ανάδοχος, βάσει των κείμενων διατάξεων, υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει τον Δήμο.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ προ ΦΠΑ 4.005,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ 17% 4.685,85 ευρώ 

Η θεωρήσασα                                                                                                            Η  Συντάξασα

Ασπρούλη Ματρώνα                                                                                             Κάμπουρα Ειρήνη     


