
          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου
Διεύθυνση: Φλοίσκου 7, Χίος, Τ.Κ.82131
Τηλ. Επικοινωνίας: 2271350059
Πληροφορίες: Νέος Ιωάννης
E-mail: i_neos@chios.gov.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ DEXION ΣΤΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΧΙΟΥ

Με τη παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται να γίνει προμήθεια  ραφιών αποθήκης 
τύπου dexion στο κτίριο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 
επί της οδού Φλοίσκου 7. Συγκεκριμένα, θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση  αυτόνομων 
ραφιών τύπου dexion, με σκοπό την αποθήκευση όλων των αρχείων  που βρίσκονται στο 
χώρο της Διεύθυνσης. Με την κατασκευή αυτή, θα διασφαλιστεί  η σωστή αποθήκευση των 
έντυπων και αρχείων που έχει κάθε γραφείο στο χώρο της Διεύθυνσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ DEXION

Περιγραφή: Ράφια μέσων φορτίων από κολώνες διατομής «L» 36X36mm, πάχους 1,8mm, 
ηλεκτροστατικής βαφής φούρνου, χρώματος γκρι. Ράφια από χάλυβα 0,8mm σε 
στρατζαρισμένα άκρα για μεγαλύτερη αντοχή, με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε γκρι 
χρώμα.

Περιγραφή Μονάδων: 1. Επίτοιχη μονάδα αποτελούμενη από 4 φατνώματα μήκους 1,22m, 
και 1 φατνώμα των 0,92cm, ύψος κολώνας 2,44m, βάθος ραφιών 0,30m με 6 επίπεδα καθ’ 
ύψος , συνολικό μήκος: 5,83m

2. Επίτοιχη μονάδα αποτελούμενη από 4 φατνώματα μήκους 1,22m και 1 φάτνωμα 0,92m, 
ύψος κολώνας 2,00m, βάθος ραφιών 0,38m με 5 επίπεδα καθ’ ύψος, συνολικό μήκος: 
5,83m

3. Επίτοιχη μονάδα αποτελούμενη από 1 φάτνωμα μήκους 1,22m, ύψος κολώνας 2,00m, 
βάθος ραφιών 0,38m με 5 επίπεδα καθ’ ύψος , συνολικό μήκος: 1,25m

4. Μονάδα Κέντρου (Back to Back) αποτελούμενη από 1 φατνώμα 1,22m και 2 φατνώματα 
0,92m, ύψος κολώνας 2,00m, βάθος  ραφιών 0,30m με 5 επίπεδα καθ’ ύψος, συνολικό 
μήκος 3.09m
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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.

Στον προϋπολογισμό θα συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση, τοποθέτηση  και 
προμήθεια θα έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.515,50 ευρώ με ΦΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας που θα δοθούν από την 
εταιρεία που θα αναλάβει τη κατασκευή, όπως επίσης, θα πρέπει να τοποθετούνται τα 
επιτρεπόμενα κιλά που θα αφορούν φορτία ομοιόμορφης κατανομής. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ προ ΦΠΑ 2150,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ 17% 2515,50 ευρώ 

Η θεωρήσασα                                                                                                             Ο Συντάξας

Ασπρούλη Ματρώνα                                                                                              Νέος Ιωάννης 


