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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΕΠΙΠΛΑ & ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
 
 
 

2.360,96€ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ερμαρίων και καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες των υπαλλήλων του 
Δήμου Βέροιας. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1904,00€ χωρίς ΦΠΑ και 2.360,96€ 

(συμπεριλαμβάνεται 24% ΦΠΑ) και αναλυτικά περιλαμβάνει: 
 

α/α Είδος Ποσότητα Τιμή/ τμχ Αξία 

1 Ερμάριο ανοιχτό διαστάσεων (ΠΧΒΧΥ) 80εκΧ80εκΧ38εκ 
χρώματος ανθρακί 

1 110,00€ 110,00€ 

2 Ερμάριο ανοιχτό διαστάσεων (ΠΧΒΧΥ)140εκΧ80εκΧ40εκ 
χρώματος ανθρακί 

1 160,00€ 160,00€ 

3 Κάθισμα γραφείου (α) 8 150,00€ 1200,00€ 

4 Κάθισμα γραφείου (β) 2 190,00€ 380,00€ 

5 Υποπόδια  2 27,00€ 54,00€ 

 Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 1904,00€ 
 ΦΠΑ 24% 456,96€ 
 Σύνολο (με ΦΠΑ) 2.360,96€ 

 
 
Τα έπιπλα θα παρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη κατάλληλη για 
μακροχρόνια και συχνή χρήση. Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και θα παραδοθούν από τον 
προμηθευτή επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  
 
1.ΕΡΜΑΡΙΑ 
Βάση των  βιβλιοθηκών κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδυμένη με αντιγδαρτική μελαμίνη πάχους 25χιλ., η 
οποία περιμετρικά φέρει PVC. H βάση στο σημείο επαφής με το έδαφος να φέρει αντιολισθητικά και ρυθμιζόμενα 
πέλματα. 
Ράφια κατασκευασμένα από μοριοσανίδα επενδυμένα με μελαμίνη η οποία φέρει περιμετρικά PVC, με πάχος 25 χιλ. 
Τέσσερα (4) κινητά ράφια και ένα (1) σταθερό που αποτελεί τη βάση του κασώματος. Το κάσωμα της βιβλιοθήκης  να 
φέρει οπές για την τοποθέτηση των ραφιών στο επιθυμητό ύψος. 
 
2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (α) 
Διαστάσεις: 
Έδρας (ΜΧΠ) 46Χ47 εκ.  
Πλάτης (ΥΧΠ) 58Χ43 εκ. 

Ύψος Έδρας 45 εκ 

Έδρα και πλάτη: έδρα και πλάτη από ενισχυμένο  ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο με αφρώδη διαβαθμισμένης 
πυκνότητας. Η έδρα φέρει εσωτερικά εγκάρσιες μεταλλικές ενισχύσεις. 
Μπράτσα: από πολυαμίδιο, σταθερά, κλειστού σχήματος. 



Μηχανισμός: A-synchron με ανεξάρτητη ρύθμιση της κλίσης της πλάτης και της έδρας και σταθεροποίηση σε όλες τις 
θέσεις με δύο λεβιέδες. Ρύθμιση ύψους πλάτης σκαλωτά. 
Επένδυση: έδρα και πλάτη επενδύονται με δερματίνη υψηλής ποιότητας. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας σε μηχανισμούς και αμορτισέρ: 5 χρόνια. 
 
3. ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (β) 
Διαστάσεις: 
Έδρας (ΜΧΠ) 45Χ59 εκ.  
Πλάτης (ΥΧΠ) 65Χ59 εκ. 

Ύψος Έδρας 41-51 εκ 

Έδρα και πλάτη: κέλυφος έδρας-πλάτης από ενισχυμένο πολυαμίδιο. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από κοντραπλακέ 
με επένδυση αφρώδους διαβαθμισμένης πυκνότητας 2 επιπέδων για σταδιακή παραμόρφωση και η πλάτη από δίχτυ 
σε τελάρο ενισχυμένου πολυαμιδίου.  
Μπράτσα: από πολυαμίδιο, στο επάνω μέρος τους από μαλακή πολυουρεθάνη, ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. 
Μηχανισμός: synchron βαρέως τύπου που επιτρέπει την συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά 11° και της πλάτης 
κατά 18° με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1335.  
Επένδυση: πλάτη από δίχτυ και έδρα επενδυμένη με ύφασμα υψηλής ποιότητας, δερματίνη ή γνήσιο δέρμα. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας σε μηχανισμούς και αμορτισέρ: 5 χρόνια. 
 
 
H δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου με κωδικό Κ.Α. 10.7131.001 
 

 

 

Ο συντάκτης 
Εγκρίθηκε από τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος 
Θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο 

της Διεύθυνσης 

Ημερομηνία Υπογραφή Ημερομηνία Υπογραφή Ημερομηνία Υπογραφή 
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Σπυρίδη 
Αικατερίνη 

24-6-2020 
 

 
 
 

Μιζαντζίδου 
Αναστασία 

24-6-2020 
 

 
 

Δημήτριος Β. 
Σαζακλίδης 


