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CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1

39110000-6 

Καθίσματα, 

καρέκλες και 

συναφή μέρη 

και εξαρτήματα

Κάθισμα Γραφείου-Εργασίας Τροχήλατη με ψηλή πλάτη, ανατομικό, 

περιστρεφόμενο σε άξονα με μηχανισμό συγχρονισμένης ανάκλησης, 

έτσι ώστε να υποστηρίζει τις κινήσεις του σώματος, με σταθερά 

μπράτσα, βάθος και Πλάτος καθίσματος για ενήλικες, ρυθμιζόμενα καθ' 

ύψος με ανάκληση έδρας-πλάτης, Βάση Καρέκλας Πλαστική, με ελαστικό 

δίχτυ ή ύφασμα, κατάλληλες για εντατική χρήση, Το πεντάνευρο της 

βάσης είναι από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, ενδεικτικό μέγιστο βάρος 

χρήστη 85-120 kg.. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας είναι 50cm 

πλάτος και 46cm βάθος. Ύψος πλάτης από το έδαφος περίπου  84-90 cm 

(απόκλιση  ± 0,05m), Χρώματος Μαύρο 

4 75,00 300,00 72,00 372,00

2

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες

Έπιπλο Κεντρικού πρωτοκόλλου Δήμου Ηρακλείου:

Κατασκευή επίπλου για την εξυπηρέτηση του κοινού από μελαμίνη 

πάχους 18μμ συνολικού μήκους 3.70μ περίπου. Το έπιπλο θα 

αποτελείται από δύο πάγκους εργασίας πάχους 0,25μμ και χρώμα 

επιλογής της υπηρεσίας και αναλυτικά τα εξής:

α. Πάγκος εργασίας για τους υπάλληλους της υπηρεσίας, στάθμη 0,75μ 

με πλάτος 0,65μ.                                                                                                                

β. Πάγκος εργασίας για χρήση από το κοινό, στάθμη 1,25μ με πλάτος 

0,20μ περίπου.                                                                                                                     

γ.  Στην πρόσοψη του κισσέ  θα υπάρχουν ντουλάπια (12 τεμάχια) 

βάθους 0,23-0,25μ.                                                                                                     

δ. Για την σωστή στήριξη της κατασκευής θα τοποθετηθούν πλαϊνά 

στοιχεία πάχους 18μμ.                                                                                       ε. 

Κατά μήκος του πάγκου στην ψηλότερη στάθμη θα τοποθετηθεί τζάμι 

ασφαλείας ύψους:0,45εκ και   πάχους 1εκ με ειδικές εγκοπές,                          

Στ. Στο τέλος του κισσέ θα υπάρχει πόρτα με τζάμι ασφαλείας πλάτους 

0,56μ και ύψους 1.25μ,                                                                                                      

ζ. Το γραφείο θα έχει μήκος 1,25μ και πλάτος 0,65μ δεξιά και αριστερά 

θα υπάρχουν γωνιακά ράφια βάθους 0,15-0,25εκ., και με τα 

1 6900,00 6900,00 1656,00 8556,00

Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                        

ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων                                                                                                                                                                                                       

Πληροφορίες: Πεδιαδιτάκης Γεώργιος                                                       

Τηλ.: 2813409613                                                                                                     

 E-mail: diaxirisi@heraklion.gr                                                          

Ηράκλειο 19/07/2019

ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισμού 

για τις ανάγκες του κεντρικού 

Πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρακλείου                                                          

Έτους 2019                                                                                                                                                                                                                                               

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.270,00 € χωρίς το ΦΠΑ 24% (2.224,80 €) ενώ το σύνολο της προμήθειας 

με το Φ.Π.Α είναι 11.494,80 €.

Η δαπάνη βαρύνει τους  Κ.Α  10-7133.001 με τίτλο <<Προμήθεια επίπλων και σκευών (Δ/νση Οικ/κών,Διοικ/κών, ΚΕΠ>> ποσού 5.400,00 ευρώ, 10-7133.003 με τίτλο 

<<Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, ειδών γραφείου, ηλεκτρικά είδη κτλ.) των τμημάτων γραφείων & δομών Δήμου Ηρακλείου>> ποσού 6.094,80 

ευρώ,  του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2019.

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός συντάχθηκε από έρευνα αγοράς μέσω του διαδικτύου &  από στοιχεία και επεξεργασία προμηθειών  που έχουν 

προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί τα έτη 2018/2019           

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



3

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες

Γραφείο εξωτερικά του επίπλου εξυπηρέτησης κοινού

α. Κατασκευή γραφείου από μελαμίνη  πάχους 18μμ. Διαστάσεων:  

μήκος 1,30μ, πλάτος =0,60μ και Ύψος= 0,75 με συρταριέρα 

αποτελούμενη από 3 - 4  συρτάρια η οποία θα αφήνει κενό από τον 

πάγκο του γραφείου.

Το έπιπλο θα έχει ποδαράκια στήριξης ρυθμιζόμενα (όχι εμφανή) ώστε 

να υπάρχει η δυνατότητα αλφαδιάσματος της κατασκευής και 

προστασίας πιθανή υγρασία στο δάπεδο.

β. Ντουλάπι κρεμαστό, χωρίς πορτάκι με τρία ραφάκια από μελαμίνη 

πάχους 21μμ, διαστάσεων: μήκος 0,95μ, πλάτος =0,35μ και Ύψος= 0,45μ. 

1 480,00 480,00 115,20 595,20

4

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες

Ντουλάπι για τον εκτυπωτή

Ντουλάπι από μελαμίνη  πάχους 18μμ. Διαστάσεων: μήκους 1,00μ, 

πλάτος =0,60μ και Ύψος= 0,40μ. 

1 260,00 260,00 62,40 322,40

5

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες

Ντουλάπι για την συμπλήρωση εγγράφων. 

Ντουλάπι από μελαμίνη  πάχους 18μμ. Διαστάσεων: μήκους 1,05μ, 

πλάτος =0,40μ και Ύψος= 1,10μ, με έξι (6) πορτάκια στο κάτω μέρος τα 

οποία θα ανοίγουν με pushbutton  και ένα ντουλάπι διαστάσεων μήκους 

1,05μ, ύψους: 0,28μ και βάθους: 0,40μ χωρίς πορτάκι στο πάνω μέρος 

στο οποίο θα υπάρχει μελαμίνη τοποθετημένη με κλίση ώστε να είναι 

εμφανή τα έγγραφα προς συμπλήρωσης από το κοινό.

1 290,00 290,00 69,60 359,60

6

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες

Ντουλάπα/αποθηκάκι 

  Ντουλάπα από μελαμίνη πάχους 18μμ μήκους 2,30μ με δίφυλλη πόρτα 

συνολικού πλάτους 0,80μ x 2,00μ εσωτερικά θα υπάρχει γωνιακό κουτί 

με πορτάκι δεξιά του ανοίγματος και κατασκευή από την αριστερή μεριά 

η οποία θα γυρνάει μέσα στην εντειχιζόμενη ντουλάπα και θα έχει κουτί 

κατάλληλο για να τοποθετηθεί ψυγείο μεσαίου μεγέθους.

Πάνω από την πρόσοψη της ντουλάπας θα τοποθετηθεί κατά μήκος 

καπέλο το οποίο θα συμβάλει στην σταθερότητα της κατασκευής αλλά 

δεν θα κλείνει την οροφή εξολοκλήρου ώστε να αερίζεται καλύτερο ο 

χώρος. 

1 560,00 560,00 134,40 694,40

7

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα

Ρόλερ σκίασης με μηχανισμό περιστροφής σε χρώμα Εκρού ή λευκό  

διαστάσεων πλάτος 0,70 * ύψος 3,50  ( ± 0,05m) το οποίο θα φέρει 

σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, στο κάτω 

μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα 

αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα 

και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του 

τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι 

απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν 

θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός 

τα στηρίγματα  με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα ρόλερ 

κορδόνι Δεξιά      

1 240,00 240,00 57,60 297,60

8

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα

Ρόλερ σκίασης με μηχανισμό περιστροφής σε χρώμα Εκρού ή λευκό  

διαστάσεων πλάτος 0,70 * ύψος 3,50  ( ± 0,05m) το οποίο θα φέρει 

σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, στο κάτω 

μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα 

αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα 

και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του 

τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι 

απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν 

θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός 

τα στηρίγματα  με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα ρόλερ 

κορδόνι Αριστερά 

1 240,00 240,00 57,60 297,60

11 9270,00 2224,80 11494,80ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

   Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



     ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ


