
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

1 

 

  ΜΕΛΕΤΗ α/α: 05/2021 
 

Προμήθεια Επίπλων 

 

 

ΚΑΕ: 10.7133.01,15.7133.01,20.7133.01,30.7133.01,35.7133.01,40.7133.01,50.7133.01,   

70.01.7133.01,70.02.7133.01,70.03.7133.01,60.7341.27 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 99.212,40€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

      Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια  επίπλων για τις λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου. 

CPV:   39100000-3. Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και θα συναρμολογηθούν 

επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία .Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη 

κατασκευή από πλευράς αισθητικής, τα έπιπλα θα παρέχουν, ασφάλεια στη χρήση, την καλύτερη ευχέρεια 

στην προσέλευση και αποχώρηση του κοινού, ακόμα και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εκκενώσεως 

του χώρου, καθώς και τη μέγιστη δυνατή αντίσταση σε ανάφλεξη από οποιαδήποτε αιτία. Τα έπιπλα θα 

είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής εμφάνισης και απόλυτα 

εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους .Όλα τα συστήματα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών 

μερών των επίπλων θα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή στην κατασκευή. Οι συνδεσμολογίες 

μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να υπάρχει 

απόλυτη αντοχή. Οι βίδες θα έχουν το κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν 

επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές .Οι πόρτες των ντουλαπιών θα τοποθετούνται στη θέση τους με 

ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση. Τα ράφια και οι στηρίξεις τους (δύο σε κάθε ράφι) 

θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο χωρίς να εμφανίζουν παραμόρφωση. Όλες οι πραγματικές τιμές της 

μελαμίνης (μηχανική, χημική, αντοχή σε θερμότητα, σε χάραξη, σε ακτίνες IIV, σε φως, σε τριβή κ.ά.), θα 

είναι ίσες ή υψηλότερες αυτών που προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα. Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη θα 

είναι κατηγορίας Ε1. Οι συνδεσμολογίες των μεταλλικών σκελετών θα γίνουν με ηλεκτροσυγκόλληση ή 

με βίδωμα. Τα βιδώματα θα είναι με τις κατάλληλες προς το σκελετό βίδες .Οι τελικές επιφάνειες θα είναι 

απόλυτα επίπεδες, αντιθαμβωτικές (ματ), και δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λ.π. 

και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθοριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις 

επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Τα καθίσματα θα είναι απολύτως ανατομικά και θα παρέχουν 
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απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων, αντοχή 

καταπόνησης της ταπετσαρίας και θα παρέχουν ασφάλεια στον χρήστη (καμπύλες, ακμές, γωνίες). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  80.010,00  € καθαρή αξία 19.202,40 ΦΠΑ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ : 99.212,40€ 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από Δημοτικούς πόρους, για την υλοποίηση της θα διεξαχθεί 

ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  

άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις: 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') 

 Οι  τεχνικές προδιαγραφές και οι ποσότητες που αφορούν στην προμήθεια αναλύονται στον πίνακα 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Προϋπολογισμός.  

Τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές διαστάσεις, που αναφέρονται αναλυτικά 

ανά είδος στην τεχνική περιγραφή.  

Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνεται στις Υπηρεσίες, τμηματικά. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να καλύψουν το σύνολο της προμήθειας ή να δοθούν ανά 

τμήμα. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

4 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
ΤΜΗΜΑ 1-ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ-

ΤΙΚΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Βιβλιοθήκες με  ντουλάπι  δύο φύλλων, κλειδαριά 

και τέσσερα (4) ράφια εκ των οποίων  το ένα (1) 

εσωτερικό. Μή κος 80-100 cm / βάθος 32-40 cm/ 

ύψος 172-182 cm (±5 εκ). Υλικό κατασκευής: 

μελαμίνη πάχους 25mm για το top, 16mm για τα 

υπόλοιπα μέρη, 9mm για την πίσω πλάτη. Χρώμα 

μελαμίνης από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

3 140,00 € 420,00€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Γ.) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Βιβλιοθήκες με  ντουλάπι  δύο φύλλων, κλειδαριά 

και τέσσερα (4) ράφια εκ των οποίων  το ένα (1) 

εσωτερικό. Μήκος 80-100 cm / βάθος 32-40 cm/ 

ύψος 172-182 cm (±5 εκ). Υλικό κατασκευής: 

μελαμίνη πάχους 25mm για το top, 16mm για τα 

υπόλοιπα μέρη, 9mm για την πίσω πλάτη. Χρώμα 

μελαμίνης από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 2 140,00 € 280,00€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Βιβλιοθήκη  κλειστή   με πορτόφυλλα και κάθετα 

εσωτερικά χωρίσματα ανά  80-60 cm πλάτος περίπου  

- έως 40 cm το πλάτος  το κάθε πορτόφυλλο  -  , 

κλειδαριές - και  δυο ράφια  εσωτερικά τα οποία θα 

μπορούν να  μετακινούνται. Διαστάσεις:  Μήκος 

220-250 cm / βάθος 32-40 cm/ ύ ψο ς 105-110 cm 

(±5 εκ). Υλικό κατασκευής: μελαμίνη πάχους 25mm 

για το top, 16mm για τα υπόλοιπα μέρη, 9mm για την 

πίσω πλάτη. Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 1 400,00 € 400,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Βιβλιοθήκη  κλειστή   με πορτόφυλλα και κάθετα 

εσωτερικά χωρίσματα ανά  80-70 cm πλάτος περίπου  

- έως 40 cm το πλάτος για το κάθε πορτόφυλλο -  , 

κλειδαριές  και  δυο ράφια  εσωτερικά τα οποία θα 

μπορούν να  μετακινούνται     .  Διαστάσεις: Μήκος 

200-210 cm / βάθος 72-80 cm/ ύ ψο ς 105-110 cm 

(±5 εκ). Υλικό κατασκευής: μελαμίνη πάχους 25mm 1 400,00 € 400,00€ 
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για το top, 16mm για τα υπόλοιπα μέρη, 9mm για την 

πίσω πλάτη. Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Βιβλιοθήκη με ντουλάπι  ενός φύλλου   , κλειδαριά 

και  πέντε  (5) ράφια   (τα οποία θα μπορούν να 

μετακινηθούν)  εκ των οποίων το ένα (1) εσωτερικό. 

Μήκος 42-48 cm / βάθος 40-43 cm/ ύψος 190-199 

cm (±5 εκ). Υλικό κατασκευής: μελαμίνη πάχους 

25mm για το top, 16mm για τα υπόλοιπα μέρη, 9mm 

για την πίσω πλάτη. Χρώμα μελαμίνης από 

διαθέσιμο χρωματολόγιο. 1 150,00 € 150,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Βιβλιοθήκες με ντουλάπι δύο φύλλων, κλειδαριά και 

τέσσερα (4) ράφια εκ των οποίων το ένα (1) 

εσωτερικό. Μήκος 80-100 cm / βάθος 40-45 cm/ 

ύψος 180-190 cm (±5 εκ). Υλικό κατασκευής: 

μελαμίνη πάχους 25mm για τ ο top, 16mm για τα 

υπόλοιπα μέρη, 9mm για την πίσω πλάτη. Χρώμα 

μελαμίνης από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 3 170,00 € 510,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΑΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Βιβλιοθήκες με ντουλάπι  δύο φύλλων, κλειδαριά  

τέσσερα (4) ράφια εκ των οποίων το ένα (1) 

εσωτερικό. Μήκος  80-100 cm / βάθος 40-45 cm/ 

ύψο ς 180-190 cm (±5 εκ). Υλικό κατασκευής: 

μελαμίνη πάχους 25mm για το top, 16mm για τα 

υπόλοιπα μέρη, 9mm για την  πίσω πλάτη. Χρώμα 

μελαμίνης από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 10 170,00 € 1.700,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

Βιβλιοθήκες με ντουλάπι δύο φύλλων, κλειδαριά και 

τέσσερα (4) ράφια εκ των οποίων το ένα (1) 

εσωτερικό. Μήκος 80-100 cm / βάθος 40-45 cm/ 

ύψος 180-190 cm (±5 εκ). Υλικό κατασκευής: 

μελαμίνη πάχους 25mm για το top, 16mm για τα 

υπόλοιπα μέρη, 9mm για την πίσω πλάτη. Χρώμα 

μελαμίνης από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 2 170,00 € 340,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Βιβλιοθήκη  κλειστή  με πορτόφυλλα , κλειδαριές - 

και  τρία ράφια  εσωτερικά τα οποία θα μπορούν να  

μετακινούνται    .  Διαστάσεις:  Μήκος 180 cm 

/βάθος 32-40 cm/ ύψος 150 cm (±5 εκ). Υλικό 

κατασκευής: μελαμίνη πάχους 25mm για το top, 

16mm για τα υπόλοιπα μέρη, 9mm για την πίσω 

πλάτη.  Χρώμα  μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 1 350,00 € 350,00 € 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Βιβλιοθήκη  κλειστή   με πορτόφυλλα , κλειδαριές - 

και  τρία ράφια  εσωτερικά τα οποία θα μπορούν να  

μετακινούνται    .  Διαστάσεις:  Μήκος 100 cm 

/βάθος 32-40 cm/ ύψος 150 cm (±5 εκ). Υλικό 

κατασκευής: μελαμίνη πάχους 25mm για το top, 

16mm για τα υπόλοιπα μέρη, 9mm για την πίσω 

πλάτη. Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 1 250,00 € 250,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Βιβλιοθήκη  κλειστή   με πορτόφυλλα , κλειδαριές - 

και  τέσσερα ράφια  εσωτερικά τα οποία θα μπορούν 

να  μετακινούνται    .  Διαστάσεις:  Μήκος 100 cm 

/βάθος 32-40 cm/ ύψος 160 cm (±5 εκ). Υλικό 

κατασκευής: μελαμίνη πάχους 25mm για το top, 

16mm για τα υπόλοιπα μέρη, 9mm για την  πίσω 

πλάτη. Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 1 260,00 € 260,00€ 

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

Σ.Κ.Π.Π ΓΡ. R/T 

ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝ. 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Βιβλιοθήκες με ντουλάπι δύο φύλλων, κλειδαριά και 

τέσσερα (4) ράφια εκ των οποίων το ένα (1) 

εσωτερικό. Μήκος 80-100 cm / βάθος 32-40 cm/ 

ύψος 172-182 cm (±5 εκ). Υλικό κατασκευής: 

μελαμίνη πάχους 25mm για τ ο top, 16mm για τα 

υπόλοιπα μέρη, 9mm για την πίσω πλάτη. Χρώμα 

μελαμίνης από διαθέσιμο χρωματολόγιο . 
2 140,00 € 280,00 € 

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

Σ.Κ.Π.Π ΓΡ. R/T 

ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝ. 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Βιβλιοθήκες με ντουλάπι δύο φύλλων, κλειδαριά και 

τέσσερα (4) ράφια εκ των οποίων το ένα (1) 

εσωτερικό. Μήκος 80-100 cm / βάθος 40-45 cm/ 

ύψος 180-190 cm (±5 εκ). Υλικό κατασκευής: 

μελαμίνη πάχους 25mm για τ ο top, 16mm για τα 

υπόλοιπα μέρη, 9mm για την πίσω πλάτη. Χρώμα 

μελαμίνης από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 3 170,00 € 510,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 5.850,00€ 

    ΦΠΑ 24% 1.404,00€ 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 7.254,00€ 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

 

Μοντέρνος σχεδιασμός, ανθεκτικά υλικά, διαθέτει ράφια ως χώρο αποθήκευσης βιβλίων και άλλων 

αντικειμένων. 

Κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους 25mm υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με τις διαστάσεις που 

αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, με αντοχή στην καταπόνηση, την φθορά και τον χρόνο. 

Να αποτελείται από υλικά φιλικά στο περιβάλλον και να μην περιέχει ουσίες τοξικές και επιβαρυντικές 

για τον ανθρώπινο οργανισμό.  

Η βιβλιοθήκη θα αποτελείται από τους ορθοστάτες και  ράφια από laminate πάχους 25χιλ και την πλάτη 

πάχους 9χιλ, η οποία τοποθετείται στην ειδική γκινισιά που φέρουν οι ορθοστάτες, ο πάτος και το καπάκι, 

διασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή στην κατασκευή. 

Τα ράφια της βιβλιοθήκης είναι ρυθμιζόμενα καθ’υψος και μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν 

προσαρμόζοντας την θέση των μεταλλικών στηριγμάτων στο επιθυμητό ύψος. Τα  ράφια δημιουργούν  

κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους σε κάθε κάθετο τμήμα της βιβλιοθήκης, χωρίς κανένα περιορισμό 

ως προς την τροποποίηση του αρχικού σχεδίου και των διαστάσεων, αφού μπορούν να προσαρμοστούν 

στις δικές μας απαιτήσεις και ανάγκες. 

 
 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 -ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ 

ΚΟΙΝ. ΑΓΡΙΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια 

εργασίας, πλαϊνά, μετόπη, συνδετικά εξαρτήματα και 

διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 160εκΧ80Χ72 

(±3εκ) 1 150,00 € 150,00€ 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ

ΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια 

εργασίας, πλαϊνά, μετόπη, συνδετικά εξαρτήματα και 

διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 120εκΧ70Χ75 

(±3εκ), 

3 120,00 € 360,00€ 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ

ΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια 

εργασίας, πλαϊνά, μετόπη, συνδετικά εξαρτήματα και 

διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 

200εκΧ100Χ75(±3εκ),  

1 170,00 € 170,00€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια 

εργασίας, πλαϊνά, μετόπη, συνδετικά εξαρτήματα και 

διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 160εκΧ80Χ72 

(±3εκ), στο χρώμα της οξιάς. 
3 150,00 € 450,00€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΑΙΔΕΙΑ & ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια 

εργασίας, πλαϊνά, μετόπη, συνδετικά εξαρτήματα και 

διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 120εκΧ80Χ72 

(±3εκ), στο χρώμα της οξιάς. 
2 120,00 € 

 

 

 

 

240,00€ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ

ΣΜΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια 

εργασίας, πλαϊνά, μετόπη, συνδετικά εξαρτήματα και 

διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 160εκΧ80Χ72 

(±3εκ), 

1 150,00 € 

 

 

 

 

 

150,00€ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια 

εργασίας, πλαϊνά, μετόπη, συνδετικά εξαρτήματα και 

διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 160εκΧ80Χ72 

(±3εκ), στο χρώμα της οξιάς. 
4 150,00 € 

 

 

 

 

600,00€ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια 

εργασίας, πλαϊνά, μετόπη, συνδετικά εξαρτήματα και 

διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 160εκΧ80Χ72 

(±3εκ), στο χρώμα της οξιάς. 

4 150,00 € 

 

 

 

 

 

600,00€ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια 

εργασίας, πλαϊνά, μετόπη, συνδετικά εξαρτήματα και 

διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 160εκΧ80Χ72 

(±3εκ), στο χρώμα της οξιάς. 1 150,00 € 

 

 

 

150,00€ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

Σ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια 

εργασίας, πλαϊνά, μετόπη, συνδετικά εξαρτήματα και 

διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 160εκΧ80Χ72 

(±3εκ), στο χρώμα της οξιάς. 

1 150,00 € 

 

 

 

 

 

150,00€ 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡ-

ΧΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ

ΣΜΟΥ ΝΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.

. ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια 

εργασίας, πλαϊνά, μετόπη, συνδετικά εξαρτήματα και 

διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 160εκΧ80Χ72 

(±3εκ).και προέκταση με μεντεσέδες  που θα  μπορεί 

να γίνει πλαϊνό του γραφείου διαστάσεις προέκτασης 

72cm μήκος και 80cm  πλάτος    

1 150,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

150,00€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια 

εργασίας, πλαϊνά, μετόπη, συνδετικά εξαρτήματα και 

διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 160εκΧ80Χ72 

(±3εκ),.  Το γραφείο θα έχει ενσωματωμένα τέσσερα  

συρτάρια αποθήκευσης που θα κλειδώνουν..   4 250,00 € 

 

 

 

 

1.000,00€ 
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡ-

ΧΩΝ Σ.Κ.Π.Π ΓΡ. 

R/T ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝ. 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια 

εργασίας, πλαϊνά, μετόπη, συνδετικά εξαρτήματα και 

διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 160εκΧ80Χ72 

(±3εκ), στο χρώμα της οξιάς. 

4 150,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

600,00€ 
ΤΜΗΜΑ 

ΕΛΕΓΧΩΝ & 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗ-

ΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια 

εργασίας, πλαϊνά, μετόπη, συνδετικά εξαρτήματα και 

διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 200εκX100Χ0,75.   
1 170,00€ 

 

 

 

170,00€ 

  

 

 ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

4.940,00€ 

    ΦΠΑ 24% 

 

 

 

1.185,60€ 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

6.125,60€ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ: 

 

Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1,επενδεδυμένη 

αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα. Στα εμφανή περιθώρια 

(σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα mm. Στα 

κατάλληλα σημεία, τα οποία δεν θα είναι άμεσα ορατά, θα βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα στην 

επιφάνεια οι φωλιές μέσα στις οποίες θα βιδώνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας, 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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των πλαϊνών και της βάσης.  Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των 

Η/Υ (προαιρετικά). Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

 
 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3- ΕΙΔΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΔΕΙΑΣ & 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΜΑΡΙΟ 

Ερμάριο   υλικό μελαμίνη πάχους 20 

στη βάση πλαϊνά και ράφια διαστάσεις 

80 Χ45 Χ82 με 2 πόρτες 2 ράφια 35 cm 

και κλειδαριά .Χρώμα διαθέσιμο από 

χρωματατολόγιο.  12 120,00 € 1.440,00 € 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.. ΕΡΜΑΡΙΟ 

Ερμάριο   υλικό μελαμίνη πάχους 20 

στη βάση πλαϊνά και ράφια διαστάσεις 

80 Χ45 Χ82 με 2 πόρτες 2 ράφια 35 cm 

και κλειδαριά .Χρώμα διαθέσιμο από 

χρωματατολόγιο. 1 120,00€ 120,00€ 

  

 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.560,00 

  

 

 ΦΠΑ 24 374,4 € 

  

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.934,40 € 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ 4- ΕΙΔΟΣ ΘΗΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΗΚΗ 

θήκη εφημερίδων, περιοδικών κλπ. 

μεταλλική διάτρητη   35 χ 23χ 69 εκ 2 40,00 € 80,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 80,00€ 

    ΦΠΑ 24% 19,20€ 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 99,20€ 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5- ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΟΙΝ. 

ΑΓΡΙΛΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  2 250,00 € 500,00 € 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Υλικό δερματίνη περιστρεφόμενη  με  

μπράτσα ροδακια  χρ. Μαύρου 

Διαστάσεις: βάθος έδρας 66-58 cm / 

πλάτος 59-67cm / συνολικό ύψος 113–

124 cm ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ 4 300,00 € 1.200,00€ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Καθίσματα επισκέπτη  

Κάθισμα με πλάτη από υλικό που να 

αερίζεται βραδυφλεγές (χρώματος 

μπλε) με μεταλλικό σκελετό και 

μπράτσα. διαστάσεις (Επισκέπτη 

διαστάσεις ) 48x58xυ.83,5cm) 10 50,00 € 500,00 € 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Κ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  2 250,00 € 500,00 € 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  32 250,00 € 8.000,00 € 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  
6 250,00 € 1.500,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  5 250,00 € 1.250,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  4 250,00 € 1.000,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  7 250,00 € 1.750,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  3 250,00 € 750,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Γ) ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  14 250,00 € 3.500,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Γ) ΚΑΘΙΣΜΑ 

Καθίσματα επισκέπτη  

Κάθισμα με πλάτη από υλικό που να 

αερίζεται βραδυφλεγές   ( χρώματος 

μπλε) μεταλλικός  σκελετός και 

μπράτσα. διαστάσεις 48x58xυ.83,5cm 16 50,00 € 800,00 € 

ΚΕΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  10 250,00 € 2.500,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΩΝ 

ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ Κ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  3 250,00 € 750,00 € 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  2 250,00 € 500,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  5 250,00 € 1.250,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  8 250,00 € 2.000,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Καθίσματα επισκέπτη  

Κάθισμα με πλάτη από υλικό που να 

αερίζεται βραδυφλεγές   ( χρώματος 

μπλε) μεταλλικός  σκελετός και 

μπράτσα. διαστάσεις 48x58xυ.83,5cm 2 50,00 € 100,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm. 8 250,00 € 2.000,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  12 250,00 € 3.000,00 € 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  

2 250,00 € 500,00 € 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Καθίσματα επισκέπτη  

Κάθισμα με πλάτη από υλικό που να 

αερίζεται βραδυφλεγές   ( χρώματος 

μπλε) μεταλλικός  σκελετός και 

μπράτσα. διαστάσεις 48x58xυ.83,5cm 2 50,00 € 100,00 € 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Συνεδριακό κάθισμα , σκελετός 

σταθερός, ΙΝΟΧ επιφάνεια, κάθισμα 

δερματίνη με μπράτσα Διαστάσεις: 

Κάθισμα  46cm, Βάθος καθίσματος 4 100,00 € 400,00 € 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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42cm, Ύψος καθίσματος 50cm, Ύψος 

καρέκλας 81cm, (περίπου ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  
1 250,00 € 250,00 € 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.. ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  2 250,00 € 500,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  7 250,00 € 1.750,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΘΙΣΜΑ 

Υλικό δερματίνη περιστρεφόμενη  με  

μπράτσα ροδακια  χρ. Μαύρου 

Διαστάσεις: βάθος έδρας 66-58 cm / 

πλάτος 59-67cm / συνολικό ύψος 113–

124 cm ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ 1 300,00 € 300,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  3 250,00 € 750,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΚΑΘΙΣΜΑ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm.  3 250,00 € 750,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Καθίσματα επισκέπτη  

Κάθισμα με πλάτη από υλικό που να 

αερίζεται βραδυφλεγές   ( χρώματος 

μπλε) μεταλλικός  σκελετός και 

μπράτσα. διαστάσεις 48x58xυ.83,5cm 4 50,00 € 200,00 € 

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

Σ.Κ.Π.Π ΓΡ. R/T 

ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΣΤ. 

ΣΥΝ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Υλικό δερματίνη περιστρεφόμενη  με  

μπράτσα ροδακια  χρ. Μαύρου 

Διαστάσεις: βάθος έδρας 66-58 cm / 

πλάτος 59-67cm / συνολικό ύψος 113–

124 cm ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ 5 300,00 € 1.500,00 € 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

Σ.Κ.Π.Π ΓΡ. R/T 

ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΣΤ. 

ΣΥΝ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδακια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm. 6 250,00 € 1.500,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΚΑΙ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδακια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm. 3 250,00 € 750,00€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm. 18 250,00€ 4.500,00€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Καθίσματα επισκέπτη  

Κάθισμα με πλάτη από υλικό που 

αερίζεται βραδυφλεγές  ( χρώματος 

μπλε) με μεταλλικό σκελετό και 

μπράτσα διαστάσεις (Επισκέπτη 

διαστάσεις ) 48x58xυ.83,5cm) 4 50,00€ 200,00€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Συνεδριακό κάθισμα , σκελετός 

σταθερός, ΙΝΟΧ επιφάνεια, κάθισμα 

δερματίνη με μπράτσα Διαστάσεις: 

Κάθισμα  46cm, Βάθος καθίσματος 

42cm, Ύψος καθίσματος 50cm, Ύψος 

καρέκλας 81cm, (περίπου ) 8 100,00€ 800,00€ 

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΚΑΘΙΣΜΑ  

Χρώματος καφέ  ξύλινος σκελετός και 

ταπετσαρία από δέρμα  διαστ. 

64Χ67Χ(104-125) εκ.(ΠχΒχΥ) 

κάθισμα: πλάτος 52,5 εκ. βάθος 50 εκ. 

υψος (από έδαφος) 34-44 εκ.ύψος 

πλατης80εκ. 1 800,00 € 800,00 € 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ  ΚΑΘΙΣΜΑ  

Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO)     

περιστρεφόμενο  με  μπράτσα ροδάκια      

Διαστάσεις: βάθος έδρας 45-50cm/ 

πλάτος 50-55cm/ συνολικό ύψος 80-

116 cm. 3 250,00€ 750,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 49.650,00€ 

    ΦΠΑ 24% 11.916,00€ 

  

  

 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 61.566,00€ 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤO ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ECO) 

 

Τροχήλατο εργονομικά ανατομικά σχεδιασμένη με ειδικό μηχανισμό στήριξης που θα έχει την δυνατότητα να ακολουθηθεί την 

φυσική κίνηση της πλάτης του χρήστη κατά την διάρκεια της εργασίας του. Οι κινήσεις μπρος –πίσω-δεξιά-αριστερά, οι οποίες 

είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν λόγω του μηχανισμού στήριξης της. Θα έχει δηλαδή την δυνατότητα να ανταποκρίνεται 

άμεσα στην αλλαγή στάσης του σώματος κατά την διάρκεια της εργασίας, με αυτόματη προσαρμογή της πλάτης του καθίσματος 

στην πλάτη του χρήστη. 

Πλάτη από δίχτυ και επένδυση έδρας από ύφασμα. Σε κάθε περίπτωση τα χρώματα θα είναι της επιλογής της κάθε υπηρεσίας.  

Μηχανισμό synchro ο οποίος επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκληση έδρας – πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις, 

σύστημα “Anti-panic” για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκληση 

ανάλογα μα το βάρος του χρήστη. 

Ρυθμιζόμενους βραχίονες καθ΄ύψος (εύρος ρύθμισης   70mm) και κατά πλάτος (395-450mm). Η επιφάνεια επαφής τους 

περιστρέφεται  + _ 15ο. Είναι μαλακή για μεγαλύτερη άνεση και μπορεί να μετακινηθεί εμπρός και πίσω σε 6 θέσεις  



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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Πεντάκτινη  βάση από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο βαμμένη με χρώμα της επιλογής της κάθε υπηρεσίας. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθίσματα επισκέπτη  

Κάθισμα αναμονής επισκέπτη  με γερό μεταλλικό σκελετό. Γερή κατασκευή σε διάφορα χρώματα. Άνετο φαρδύ κάθισμα και 

πολύ άνετη ανατομική πλάτη. Στα πόδια της καρέκλας υπάρχουν πλαστικές τάπες για την αποφυγή ενοχλητικών τριγμών. Ο 

σκελετός είναι μεταλλικός χρωμίου πολύ γερός και ανθεκτικός στα χτυπήματα. Τα μπράτσα της πολυθρόνας είναι επενδυμένα 

με pvc για μεγαλύτερη άνεση. 

 

 

 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ  ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ) 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO) 

 Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή από  χυτοπρεσσαριαστό αλουμίνιο, γυαλισμένη ή από σκληρό ανθεκτικό 

πλαστικό  

 Οι τροχοί να είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και να φέρουν κάλυμμα επίσης από 

πολυαμίδιο. 

 Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος να ενεργοποιείται με μοχλό ο οποίος να βρίσκεται κάτω και 

πλευρικά της έδρας. Το έμβολο να καλύπτεται από τηλεσκοπική καλύπτρα θερμοπλαστικού υλικού (πολυπροπυλένιο) 

 Ο μηχανισμός ανάκλησης της έδρας να είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. 

 Ο μηχανισμός να είναι τύπου relax, να επιτρέπει την αυτόματη κίνηση της πλάτης ώστε αυτή να ακολουθεί το σώμα 

και με ρυθμιζόμενη επαναφορά σύμφωνα με το βάρος του χρήστη 

Να έχει πλαστικά μπράτσα ,τα μπράτσα να είναι ρυθμιζόμενα κατά ύψος .  

 Έδρα και πλάτη , των οποίων τα εσωτερικά κελύφη να είναι κατασκευασμένα 100 % από κατάλληλο υλικό , από 

ανθεκτικό πλαστικό ενισχυμένο με νευρώσεις στο εσωτερικό, με ανατομικές καμπύλες, σύμφωνα με τους κανόνες της 

εργονομίας, επενδυμένα από τεχνοδερμα η ύφασμα  , βραδύκαυστο, εξαιρετικής αντοχής στο φως και στην τριβή, αφού 

θα τοποθετηθεί προηγουμένως μαλακή διογκούμενη, πολυουρεθάνη ή άλλο κατάλληλο υλικό που θα χυτευθεί σε ειδικά 

καλούπια για τη διαμόρφωση των απαραίτητων καμπύλών για την εργονομική επιφάνεια πυκνότητας για την έδρα 30 kg 

/m3 και πάχους 50 mm για την πλάτη 25kg/m3  και πάχους 40 mm.Είναι επιθυμητό το υλικό πλήρωσης να περιέχει 

ενισχυτικούς μηχανισμούς για μεγάλη αντοχή στις φορτίσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής. 

 Να υπάρχει επιλογή χρωμάτων από ύφασμα ή δέρματος – δερματίνης. 

 Θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής εμφάνισης 

 Θα είναι απολύτως ανατομικά και θα παρέχουν απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην 

καταπόνηση των μπράτσων, αντοχή καταπόνησης της ταπετσαρίας και θα παρέχουν ασφάλεια στην χρήση (καμπύλες, ακμές, 

γωνίες) 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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 Η επιλογή των υλικών επένδυσης θα γίνει από την Υπηρεσία από τα διαθέσιμα χρωματολόγια. 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 6- ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 

μεταλλικός, διαστ. 35Χ35Χ180 16 

γαντζάκια, χρ. Μαύρο 2 50,00 € 100,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 100,00€ 

    ΦΠΑ 24% 24,00€ 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 124,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ 7- ΕΙΔΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΝΑΠΕΣ 

Καναπές αναμονής τριθέσιος . 

Διαστάσεις:188Χ82Χ89 εκ        

( 5+- εκ) υλικό δερμάτινη  

.Χρώμα από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 

1 250,00 € 250,00 € 

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

Σ.Κ.Π.Π ΓΡ. R/T 

ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝ. 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΝΑΠΕΣ 

Καναπές αναμονής τριθέσιος . 

Διαστάσεις:188Χ82Χ89 εκ        

( 5+- εκ) υλικό δερματίνη  

.Χρώμα από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 

 1      250,00 €      250,00 € 

  

 

 ΣΥΝΟΛΟ 500,00€ 

  

 

 ΦΠΑ 24% 120,00€ 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 620,00€ 

 

Οι καναπέδες θα είναι σχεδιασμένοι  και κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα 

εργονομίας και ποιότητας, προκειμένου να προσφέρουν  άνεση, αντοχή και υψηλή αισθητική. 
 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 8- ΕΙΔΟΣ  ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΟΙΝ. 

ΑΓΡΙΛΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     

Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 1 180,00 € 180,00 € 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Κ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     1 180,00 € 180,00 € 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     

Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 3 180,00 € 540,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     

Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 
1 180,00 € 180,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     

Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 2 180,00 € 360,00 € 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Γ) ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     

Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 9 180,00 € 1.620,00 € 

ΚΕΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     

Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 3 180,00 € 540,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΩΝ 

ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ Κ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     

Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 2 180,00 € 360,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     4 180,00 € 720,00 € 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     

Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 3 180,00 € 540,00 € 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     

Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 2 180,00 € 360,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     

Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 2 180,00 € 360,00 € 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΚΑΙ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     

Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 3 180,00€ 540,00€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     

Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 7 180,00 € 1.260,00 € 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

Ντουλάπα δίφυλλη θα 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 

αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για 

να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες., διαστάσεις  80 Χ 40 και 

ύψους έως  δυο  μέτρα (±5εκ).     

Χρώμα μελαμίνης από διαθέσιμο 

χρωματολόγιο. 

 4 180,00€ 720,00€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

Ντουλάπα κλειστή εντοιχιζόμενη  

θα αποτελείται από ράφια 

διαστάσεων 2,70 ύψος χ4,00μ 

μήκος χ0,40 πλάτος απο 

μοριοσανίδα με επένδυση, να 

περιλαμβάνει πόρτες από 

μοριοσανίδα με επένδυση, 

κλειδαριά, πλάτη πάχους 8 mm, 

φερόμενη σε οδηγό με μεγαλύτερη 1 1.500,00 1.500,00€ 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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αντοχή. χρώμα διαθέσιμο από 

χρωματολόγιο 

  

 

 ΣΥΝΟΛΟ 9.960,00€ 

  

 

 ΦΠΑ 24% 2.390,40€ 

   

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 12.350,40€ 

 

 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

Θα αποτελείται από: μοριοσανίδα με επένδυση, να περιλαμβάνει πόρτες από μοριοσανίδα με επένδυση, κλειδαριά, πλάτη πάχους 

8 mm, φερομένη σε οδηγό με μεγαλύτερη αντοχή και εσωτερικά, κινητά ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για να διαμορφώνονται 

σύμφωνα με τις ανάγκες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

27 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ9-ΕΙΔΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΙ 

Ντουλάπια με δύο φύλλα, κλειδαριά και 

ένα (1) ράφι εσωτερικό. Μήκος 80cm / 

βάθος 40-50 cm/ ύψος 82 cm. Υλικό 

κατασκευής: μελαμίνη πάχους 25mm για 

το top, 16mm για τα υπόλοιπα μέρη, 9mm 

για την πίσω πλάτη. Χρώμα μελαμίνης: 

οξιά ή κερασιά για τα φύλλα του 

ντουλαπιού, γραφίτης ή μαύρο για το 

υπόλοιπο. 5 180,00 € 900,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΙ 

Ντουλάπια με δύο φύλλα, κλειδαριά και 

ένα (1) ράφι εσωτερικό. Μήκος 80 cm / 

βάθος 40-50 cm/ ύψος 82 cm. Υλικό 

κατασκευής: μελαμίνη πάχους 25mm για 

το top, 16mm για τα υπόλοιπα μέρη, 9mm 

για την πίσω πλάτη. Χρώμα μελαμίνης: 

οξιά ή κερασιά για τα φύλλα του 

ντουλαπιού, γραφίτης ή μαύρο για το 

υπόλοιπο. 4 180,00 € 720,00 € 

  

 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.620,00€ 

  

 

 ΦΠΑ 24% 388,80€ 

  

 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.008,80€ 

 

 

 

 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ 10- ΕΙΔΟΣ ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ 

Ομπρελοθήκη από χάλυβα 

με ηλεκτροστατική βαφή 

και πλαστικό πάτο. Με 

ύψος 50 cm και διάμετρο 26 

cm (περίπου) 1 30,00€ 30,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 30,00€ 

    ΦΠΑ 24% 7,20€ 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 37,20€ 

 

 

ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ  

Ομπρελοθήκη από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή και πλαστικό πάτο .με ύψος 50 cm και διάμετρο 26 cm (περίπου) 

 

 

 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ 11- ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 

Υλικό δερματίνη με μαξιλάρι χρώμα 

μαύρο διαστάσεις 75Χ68 Χ78 

(ΠΕΡΙΠΟΥ) 2 250,00 € 500,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 500,00 € 

    ΦΠΑ 24% 

120,00€ 

 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 620,00€ 

 

 

Πολυθρόνα Ανθεκτική με μεταλλικό σκελετό υψηλών αντοχών 

Επένδυση με δερματίνη  υψηλών αντοχών που  παρέχει ανθεκτικότητα και εύκολη δυνατότητα καθαρισμού χρώμα μαύρο 

διαστάσεις 75Χ68 Χ78 (ΠΕΡΙΠΟΥ) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ 12- ΕΙΔΟΣ ΡΑΦΙΕΡΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΡΑΦΙΕΡΑ 

 

Θα αποτελείται από: ράφια με επένδυση, 

πλάτη πάχους 8 mm, φερόμενη σε οδηγό με 

μεγαλύτερη αντοχή και εσωτερικά κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για να 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες. 

Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

Διαστάσεις: Πλάτος 150  Χ βάθος 40 Χ 

Υψος 110 (±5 ε κ) 1 150,00 € 150,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΡΑΦΙΕΡΑ 

 

Θα αποτελείται από: ράφια με επένδυση, 

πλάτη πάχους 8 mm, φερόμενη σε οδηγό με 

μεγαλύτερη αντοχή και εσωτερικά, κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για να 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες. . 

Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

Διαστάσεις: Πλάτος 180  Χ βάθος 40 Χ 

Ύψος 110  (±5 ε κ) 1 180,00 € 180,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΡΑΦΙΕΡΑ  

 

Θα αποτελείται από: δυο  2 ράφια με 

επένδυση, πλάτη πάχους 8 mm, φερόμενη σε 

οδηγό με μεγαλύτερη αντοχή και εσωτερικά, 

κινητά ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για να 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες. . 

Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

Διαστάσεις Πλάτος 128  Χ βάθος 43 Χ Υψος 

98cm  (±5 ε κ) 1 150,00 € 150,00 € 

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

Σ.Κ.Π.Π ΓΡ. R/T 

ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝ. 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΡΑΦΙΕΡΑ 

Θα αποτελείται από: ράφια με επένδυση, 

πλάτη πάχους 8 mm, φερόμενη σε οδηγό με 

μεγαλύτερη αντοχή και εσωτερικά, κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για να 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες. . 

Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο. 

Διαστάσεις: Πλάτος 150  Χ βάθος 40 Χ 

Ύψος 110 (±5 ε κ) 1 150,00€ 150,00€ 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΙΕΡΑ 

Θα αποτελείται από: ράφια με επένδυση, 

πλάτη πάχους 8 mm, φερόμενη σε οδηγό με 

μεγαλύτερη αντοχή και εσωτερικά, κινητά 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για να 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες. 

Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο  

Διαστάσεις: Πλάτος 150  Χ βάθος 40 Χ 

Υψος 110 (±5 ε κ) 2 150,00€ 300,00€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΙΕΡΑ 

Θα αποτελείται από: δυο  2 ράφια με 

επένδυση, πλάτη πάχους 8 mm, φερομένη σε 

οδηγό με μεγαλύτερη αντοχή και εσωτερικά, 

κινητά ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για να 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες. 

Χρώμα από διαθέσιμο χρωματολόγιο  

Διαστάσεις::Πλάτος 128 Χ βάθος 43 Χ Ύψος 

98cm (±5εκ) 1 150,00€ 150,00€ 

  

 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.080,00€ 

  

 

 ΦΠΑ 24% 259,20€ 

  

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.339,20€ 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ 13- ΕΙΔΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Τροχήλατη συρταριέρα ,θα 

αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 

συρταριέρα , μετόπες τριών 

συρταριών και μολυβοθήκης, 

κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, 

τροχούς ασφαλείας, πόμολα, 

διαστάσεις: Μ 38 Β48 Υ53εκ.(+ 5 

εκ.). 6 60,00 € 360,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Τροχήλατη συρταριέρα ,θα 

αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 

συρταριέρα , μετώπες συρταριών και 

μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά 

ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, 

πόμολα, διαστάσεις: 45 Χ 60 Χ 60 

εκ.(+ 5 εκ.). 

5 100,00 € 500,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Τροχήλατη συρταριέρα ,θα 

αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 

συρταριέρα , μετώπες συρταριών και 

μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά 

ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, 

πόμολα, διαστάσεις: 45 Χ 60 Χ 60 

εκ.(+ 5 εκ.). 2 100,00 € 200,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Τροχήλατη συρταριέρα ,θα 

αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 

συρταριέρα , μετώπες συρταριών και 

μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά 

ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, 

πόμολα, διαστάσεις: 45 Χ 60 Χ 60 

εκ.(+ 5 εκ.). 2 100,00 € 200,00 € 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Τροχήλατη συρταριέρα ,θα 

αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 

συρταριέρα , μετώπες συρταριών και 

μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά 

ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, 

πόμολα, διαστάσεις: 45 Χ 60 Χ 60 

εκ.(+ 5 εκ.). 2 100,00 € 200,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΔΕΙΑΣ & 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Τροχήλατη συρταριερα ,θα 

αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 

συρταριέρα , μετώπες συρταριών και 

μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά 

ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, 

πόμολα, διαστάσεις: 45 Χ 60 Χ 60 

εκ.(+ 5 εκ.). 6 100,00 € 600,00 € 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Τροχήλατη συρταριέρα ,θα 

αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 

συρταριέρα , μετώπες συρταριών και 

μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά 

ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, 

πόμολα, διαστάσεις: 45 Χ 60 Χ 60 

εκ.(+ 5 εκ.). 1 100,00 € 100,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Τροχήλατη συρταριέρα ,θα 

αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 

συρταριέρα , μετώπες συρταριών και 

μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά 

ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, 

πόμολα, διαστάσεις: 45 Χ 60 Χ 60 

εκ.(+ 5 εκ.). 2 100,00 € 200,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Τροχήλατη συρταριέρα ,θα 

αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 

συρταριέρα , μετώπες συρταριών και 

μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά 

ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, 

πόμολα, διαστάσεις: 45 Χ 60 Χ 60 

εκ.(+ 5 εκ.). 1 100,00 € 100,00 € 

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

Σ.Κ.Π.Π ΓΡ. R/T 

ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Τροχήλατη συρταριέρα ,θα 

αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 

συρταριέρα , μετώπες συρταριών και 

μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά 

ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, 4 100,00 € 400,00 € 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΣΥΝ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 

πόμολα, διαστάσεις: 45 Χ 60 Χ 60 

εκ.(+ 5 εκ.). 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Τροχήλατη συρταριέρα ,θα 

αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 

συρταριέρα , μετόπες τριών 

συρταριών και μολυβοθήκης, 

κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, 

τροχούς ασφαλείας, πόμολα, 

διαστάσεις: Μ 38 Β48 Υ53εκ.(+ 5 

εκ.). 1 60,00 € 60,00€ 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Τροχήλατη συρταριέρα ,θα 

αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 

συρταριέρα , μετώπες συρταριών και 

μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά 

ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, 

πόμολα, διαστάσεις: 45 Χ 60 Χ 60 

εκ.(+ 5 εκ.). 1 100,00 € 100,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 3.020,00€ 

    ΦΠΑ 24% 724,80€ 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.744,80€ 

 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ: 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, συρταριέρα , μετώπες συρταριών και μολυβοθήκης, 

κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, πόμολα, διαστάσεις όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 

Το σώμα και το καπάκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1, ελάχιστου 

πάχους 18 mm, τουλάχιστον επενδεδειμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 mm τουλάχιστον. Στα σόκορα θα υπάρχει 

συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm τουλάχιστον. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδομή των 

συνδετικών εξαρτημάτων. 

Η μολυβοθήκη και τα συρτάρια θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό και θα διασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και αθόρυβη 

λειτουργία. 

Η εσωτερική διαρρύθμιση της συρταριέρας θα παρέχει τη δυνατότητα για άνετη αρχειοθέτηση όλων των ειδών γραφικής 

ύλης που απαιτείται η εργασία γραφείου. Η συρταριέρα θα έχει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, άριστης ποιότητας, η οποία 

θα διαθέτει 2 κλειδιά, με άρθρωτη εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η πιθανότητα να σπάσουν ή να στρεβλώσουν σε 

περίπτωση που χτυπηθούν. 

Η συρταριέρα θα φέρεται σε τέσσερις δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασμένο  από ανθεκτικό 

πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται στο σώμα της συρταρίερας με 

πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πόρους. 

Τα πόμολα θα είναι εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας» 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 14-ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΣΕΤ 5 ΤΜΧ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΤΡΑΠΕΖΙ 1 ΤΡΑΠΕΖΙ 4 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΧΡ. 

ΛΑΧΑΝΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΛΕ ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 55Χ55ΧΥ48- 

Διαστάσεις καρέκλας 43χ37χ52 cm 1 100,00 € 100,00 € 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙ 

Τραπέζι επαγγελματικής χρήσης  γυάλινο 

οβάλ διαστάσεις 55Χ90Χ41 χρώματος 

διάφανο- μαύρο  τα  πόδια  από ανοξείδωτο 

ατσάλι επιφάνεια  από ψημένο γυαλί  8μμ   1 120,00 € 120,00 € 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙ 

Τραπέζι επαγγελματικής χρήσης  γυάλινο 

διαστάσεις45χ45χ46 χρώματος διάφανο- 

μαύρο  τα  πόδια  από ανοξείδωτο ατσάλι 

επιφάνεια  από ψημένο γυαλί  8μμ   1 100,00 € 100,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙ 

βοηθητικό τραπέζι τροχήλατο από μελαμίνη 

διαστ. 41Χ77Χ49 ΠΥΒ  χρώματος 

ουδέτερου αποτελούμενο από τέσσερα 

χωρίσματα και ένα συρτάρι 1 50,00 € 50,00 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ διαστάσεων  έως 

2,20χ1,40 

Τραπέζι συσκέψεων ξύλινο κατασκευασμένο 

από μελαμίνη υψηλής ποιότητας, με 

μεταλλικά πόδια σε χρωματισμούς από 

διαθέσιμο χρωματολόγιο 1 700,00 700,00€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙ 

βοηθητικό τραπέζι τροχήλατο από μελαμίνη 

διαστ. 41Χ77Χ49 ΠΥΒ  χρώματος 

ουδέτερου αποτελούμενο από τέσσερα 

χωρίσματα και ένα συρτάρι 1 50,00 € 50,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 1.120,00€ 

    ΦΠΑ 24% 268,80€ 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.388,80€ 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ετήσια προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών ανάγκών των Υπηρεσιών του 

Δήμου  

 

Χρόνος παράδοσης – παραλαβή – ποιότητα 

 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανά Υπηρεσία του Δήμου και μετά από ανάλογο γραπτό αίτημα της αρμόδιας 

Δ/νσης του Δήμου, με υποχρέωση του Προμηθευτή να παραδώσει και τοποθετήσει στον χώρο της  υπηρεσίας τα είδη άμεσα, 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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εντός των επόμενων - από την έγγραφη ειδοποίηση - πέντε ημερών. Η αρμόδια Δ/νση οφείλει να ειδοποιήσει την Επιτροπή 

παραλαβής η οποία μετά τον έλεγχο (ποσοτικό και ποιοτικό) συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/16. 

 Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο 

προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά 

τις δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία.  

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του ορίζεται κάθε φορά.. Η δαπάνη 

μεταφοράς και φόρτο εκ- φόρτωσης βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206,207,208 και 209 του Ν.4412/16.  

Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά και μέχρι την παράδοση στις 

αντίστοιχες υπηρεσίες.  

 

Εγγυήσεις  

 

Όλα τα είδη να έχουν γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο  έτη   είτε από τον κατασκευαστή είτε από τον οικονομικό φορέα με 

τη μορφή υπεύθυνης  δήλωσης . 

 

 

 

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία Προσφοράς  

 

1. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης (έντυπο τεχνικής προσφοράς) και ιδιαιτέρα 

από προσπέκτους , με παραπομπή ανά είδος . 

Στο έντυπο τεχνικής προσφοράς   θα αναφέρονται αναλυτικά ο ακριβής τύπος των προσφερόμενων υλικών και παραπλεύρως 

ο κατασκευαστής – προμηθευτής τους, ο τύπος μοντέλο του είδους, οι τεχνικές προδιαγραφές όπως επίσης και η εγγύηση 

καλής λειτουργίας τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανά υλικό. 

Όταν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την 

επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

2. Ο ενδιαφερόμενος  θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι όσα αναφέρει στο φύλο συμμόρφωσης  είναι αληθή. 

3. Οι τιμές  των παρελκόμενων εξαρτημάτων ή μερών που αποτελούν βασικό εξοπλισμό του είδους  ή τμήμα αυτού, θα 

ενσωματώνονται στην τιμή του είδους  και θα αποτελούν ολοκληρωμένη μονάδα, ώστε στην οικονομική προσφορά να υπάρχει 

μία μόνο τιμή για κάθε είδους.  



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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Ο ενδιαφερόμενος  θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά, η τοποθέτηση και 

συναρμολόγηση, όπου απαιτείται, των ειδών και κάθε ενέργεια ώστε να είναι έτοιμα προς  χρήση. 

 

 

  Καλαμάτα    

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα 

 

 

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του 

Τμήματος Προμηθειών 

& Αποθήκης 

αα 

 

 

Χανδρινού Αικατερίνη 

Η Διευθύντρια 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

Γεωργία Ηλιοπούλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Του διαγωνιζόμενου……………….............................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

με έδρα τ…………..…………………….…οδό……….………………………………………….αρ…………… 

Τ.Κ…………………………….Τηλ……………………………………………fax………………………………… 

 

Προς :Δήμο Καλαμάτας Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης  

 

 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

39 

 

 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 05/2021 μελέτη- διακήρυξη σας  καταθέτω το παρακάτω φύλλο 

συμμόρφωσης προσφοράς  

 

  
α/α Είδος  Αναλυτική περιγραφή 

σχετικής συμμόρφωσης 

παραπομπή σε προσπέκτους 

Επωνυμία 

προϊόντος  

Εταιρεία κατασκευής  

     

……

…… 

……………

….. 

……………. ……….. ……….. 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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