ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

α)Προµήθεια επίπλων &

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
TMHMΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τηλ. 210-4199816

σκευών για τις Υπηρεσίες
του ∆ήµου
Κ.Α.15.7133.01, 10.7133.01,
20.7133.01, 35.7133.01
χρηµατοδότηση Ι. Π. µε
ποσό 9.077 πλέον ΦΠΑ 24%
β)Προµήθεια επίπλων & σκευών
των Βρεφονηπιακών Σταθµών
« εναρµόνισης οικογενειακής &
επαγγελµατικής ζωής (ΕΣΠΑ)»
Κ.Α. 60.7133.02 χρηµατοδότησης
ΕΣΠΑ µε ποσό 2.400 πλέον ΦΠΑ
24%

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια επίπλων για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου.
Προϋπολογισµός 11.477 πλέον του Φ.Π.Α. 24%
ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις.
α. Ν. 4412/16 " ∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών"
(ΦΕΚ 147/Α).
β. Ν.3463/2006 όπως ισχύει µε τις τροποποιήσεις του.
γ. Ν. 3852/7-6-10 ΦΕΚ 87Α 7-6-10
ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας
3.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των
11.477 € πλέον του Φ.Π.Α 24%
3.2 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του δήµου για το 2016 µε
ΚΑ 10.7133.01, 15.7133.01 , 20.7133.01, 35.7133,01 και 60.7133.02
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3.3 Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από Ι.Π. από τους Κ.Α10.7133.01, 15.7133.01 ,
20.7133.01, 35.7133,01 µε το ποσό των 11.255,48 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24% και από πόρους ΕΣΠΑ από τον Κ.Α. 60.7133.02 µε το ποσό των 2.976,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α.. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
β. Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
γ. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός
ΑΡΘΡΟ 5ο
Υποβολή προσφορών.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.
Εκτός από την οικονοµική προσφορά οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα και Υπεύθυνη δήλωση ότι τα
προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρµόδια τριµελή επιτροπή που
ορίζεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ. 1
α,β, γ,ε του Ν. 4412/16 µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
Λαµβάνονται υπόψη:
1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε
προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή
παρεµφερές είδος.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή
ανά οµάδα ειδών εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η
προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Υπογραφή σύµβασης –Εγγύηση
Ο προµηθευτής στον οποίο ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω
προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε το
άρθρο 105 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2016. Ενδέχεται η παράδοση
να γίνει και τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών σύµφωνα µε την
συνηµµένη κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου.
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απ’ ο την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του
Ν.4412/16 και δεν έγινε δεκτή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αίτησή του για
παράταση της παράδοσης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το Ν.4412/16 .
ΑΡΘΡΟ 10ο
Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια τριµελή επιτροπή που έχει οριστεί
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε
χρόνο δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Τρόπος πληρωµής
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών, θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την
οριστική παραλαβή των ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που
θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 200 τουΝ.
4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στα κατά τόπους κτίρια που στεγάζονται οιΥπηρεσίες
σύµφωνα µε την συνηµµένη κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 13ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προκύπτουν από την κείµενη
νοµοθεσία εκτός του ΦΠΑ
1) Υπερ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%
2) Φόρος εισοδήµατος 4%.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

α)Προµήθεια επίπλων &

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

σκευών για τις Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
TMHMΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τηλ. 210-4199816

του ∆ήµου
Κ.Α.15.7133.01, 10.7133.01,
20.7133.01, 35.7133.01
χρηµατοδότηση Ι. Π. µε
ποσό 9.077 πλέον ΦΠΑ 24%
β)Προµήθεια επίπλων & σκευών
των Βρεφονηπιακών Σταθµών
« εναρµόνισης οικογενειακής &
επαγγελµατικής ζωής (ΕΣΠΑ)»
Κ.Α. 60.7133.02 χρηµατοδότησης
ΕΣΠΑ µε ποσό 2.400 πλέον ΦΠΑ
24%
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου, ήτοι:

Εξοπλισµός γραφείων
1.ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
Το κάθισµα εργασίας θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόµενο, µε µπράτσα. Θα φέρει
µηχανισµούς ρύθµισης του ύψους έδρας και πλάτης και µηχανισµούς ανάκλησης της
πλάτης. Ενδεικτικά οι διαστάσεις της πλάτης θα είναι 50 cm (ύψος), 45cm (πλάτος)
και της έδρας θα είναι 50Χ48 cm
Η βάση θα είναι πεντάκτινη, ενδεικτικής διαµέτρου 640 mm και θα είναι
κατασκευασµένη από θερµοπλαστικό πολυαµίδιο σε χρώµα µαύρο ή
χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή. Θα φέρει αµορτισέρ
ασφαλείας πεπιεσµένου ειδικού αερίου διαδροµής και µέσω αυτού θα επιτυγχάνεται η
ρύθµιση του ύψους της έδρας. Το αµορτισέρ θα καλύπτεται εξωτερικά από πλαστικό
τηλεσκοπικό κάλυµµα σε µαύρο χρώµα. Θα φέρει δίδυµους τροχούς ασφαλείας από
πολυαµίδιο που θα κουµπώνουν στους υποδοχείς της πεντάκτινης βάσης. Όλοι οι
τροχοί θα καλύπτονται µε ειδική καλύπτρα από ενισχυµένο πολυαµίδιο.
Η έδρα και η πλάτης των καθισµάτων θα είναι ανεξάρτητες.
Ο σκελετός της έδρας θα κατασκευαστεί από θερµοπλαστικό πολυαµίδιο ή κόντρα
πλακέ πάχους 12 mm ή άλλο ανάλογο υλικό και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζει
την ανατοµική µορφή. Πάνω στο σκελετό θα τοποθετηθεί αφρώδης πολυουρεθάνη,
πυκνότητας 40kg/m3 και πάχους 40 mm κατ’ ελάχιστο που θα ακολουθεί το
περίγραµµα του σκελετού και θα επενδύεται µε ταπετσαρία επιλογής ( ύφασµα ή
δερµατίνη).
Ο σκελετός του στηρίγµατος της πλάτης θα είναι ανατοµικής µορφής και θα
κατασκευαστεί από πολυπροπυλένιο ενισχυµένο µε νευρώσεις ή από θερµοπλαστικό
πολυαµίδιο ή κόντρα πλακέ πάχους 12mm ή άλλο ανάλογο υλικό και σε κάθε
περίπτωση θα εξασφαλίζει την ανατοµική µορφή της πλάτης. Πάνω στο σκελετό θα
τοποθετηθεί αφρώδης πολυουρεθάνη που θα ακολουθεί το περίγραµµα του σκελετού
και θα επενδυθεί µε ύφασµα ή δερµατίνη χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας.
Τα µπράτσα θα είναι κλειστής διατοµής, ανατοµικής µορφής και θα ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της εργονοµίας. Θα είναι κατασκευασµένα από πολυµερές πλαστικό, µε
αντοχή στη θραύση άνω των 80 kg Τα µπράτσα στερεώνονται µε βάση από
διαµορφωµένο σωλήνα, που βιδώνεται στο φορέα της έδρας.
2.ΚΑΘΙΣΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ
Το κάθισµα εργασίας θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόµενο, µε µπράτσα. Θα φέρει
µηχανισµούς ρύθµισης του ύψους έδρας και πλάτης και µηχανισµούς ανάκλησης της
πλάτης. Ενδεικτικά οι διαστάσεις της πλάτης θα είναι 75 cm (ύψος), 55cm (πλάτος)
και της έδρας θα είναι 55Χ50 cm
Η βάση θα είναι πεντάκτινη, ενδεικτικής διαµέτρου 640 mm και θα είναι
κατασκευασµένη από θερµοπλαστικό πολυαµίδιο σε χρώµα µαύρο ή
χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή. Θα φέρει αµορτισέρ
ασφαλείας πεπιεσµένου ειδικού αερίου διαδροµής και µέσω αυτού θα επιτυγχάνεται η
ρύθµιση του ύψους της έδρας. Το αµορτισέρ θα καλύπτεται εξωτερικά από πλαστικό
5

τηλεσκοπικό κάλυµµα σε µαύρο χρώµα. Θα φέρει δίδυµους τροχούς ασφαλείας από
πολυαµίδιο που θα κουµπώνουν στους υποδοχείς της πεντάκτινης βάσης. Όλοι οι
τροχοί θα καλύπτονται µε ειδική καλύπτρα από ενισχυµένο πολυαµίδιο.
Η έδρα και η πλάτης των καθισµάτων θα είναι ανεξάρτητες. Με προσκέφαλο και
µηχανισµό Relax που επιτρέπει την µετακίνηση του καθίσµατος και της πλάτης.
Ο σκελετός της έδρας θα κατασκευαστεί από θερµοπλαστικό πολυαµίδιο ή κόντρα
πλακέ πάχους 12 mm ή άλλο ανάλογο υλικό και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζει
την ανατοµική µορφή. Πάνω στο σκελετό θα τοποθετηθεί αφρώδης πολυουρεθάνη,
πυκνότητας 40kg/m3 και πάχους 40 mm κατ’ ελάχιστο που θα ακολουθεί το
περίγραµµα του σκελετού και θα επενδύεται µε ταπετσαρία επιλογής ( ύφασµα ή
δερµατίνη).
Ο σκελετός του στηρίγµατος της πλάτης θα είναι ανατοµικής µορφής και θα
κατασκευαστεί από πολυπροπυλένιο ενισχυµένο µε νευρώσεις ή από θερµοπλαστικό
πολυαµίδιο ή κόντρα πλακέ πάχους 12mm ή άλλο ανάλογο υλικό και σε κάθε
περίπτωση θα εξασφαλίζει την ανατοµική µορφή της πλάτης. Πάνω στο σκελετό θα
τοποθετηθεί αφρώδης πολυουρεθάνη που θα ακολουθεί το περίγραµµα του σκελετού
και θα επενδυθεί µε δερµατίνη χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας.
Τα µπράτσα θα είναι κλειστής διατοµής, ανατοµικής µορφής και θα ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της εργονοµίας. Θα είναι κατασκευασµένα από πολυµερές πλαστικό, µε
αντοχή στη θραύση άνω των 80 kg Τα µπράτσα στερεώνονται µε βάση από
διαµορφωµένο σωλήνα, που βιδώνεται στο φορέα της έδρας.
3.ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το κάθισµα συνεργάτη-επισκέπτη, θα είναι µε µπράτσα, χρώµατος µαύρο-µπλε,
αποτελούµενα από βάση, έδρα, πλάτη και επενδεδυµένα µε ύφασµα ή δερµατίνη
άριστης ποιότητας. Όλος ο σκελετός θα είναι από χρωµιοµένο ατσάλι. Στο επάνω
µέρος του σκελετού θα υπάρχουν τραβέρσες ενισχύσεως, στις οποίες θα στηρίζονται
και θα συναρµολογούνται η έδρα και η πλάτη του καθίσµατος. Τα κάτω άκρα του
σκελετού θα φέρουν διακοσµητικές τάπες-πέλµατα από πολυπροπυλένιο.
Η έδρα θα αποτελείται από το εσωτερικό κέλυφος µεγάλης αντοχής, πάνω στο οποίο
θα τοποθετηθεί η ταπετσαρία.
Η πλάτη θα αποτελείται από το εσωτερικό κέλυφος µεγάλης αντοχής, το οποίο θα
διαµορφώνεται στο κατάλληλο ανατοµικό σχήµα της πλάτης του καθίσµατος. Πάνω
στο εσωτερικό της πλάτης θα τοποθετηθεί η ταπετσαρία, η οποία θα καλύπτεται και
θα διακοσµείται στο πίσω µέρος της µε το εξωτερικό πλαστικό.
Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι µαλακή διογκωµένη
πολυουρεθάνη. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από ύφασµα ή δερµατίνη χρώµατος
επιλογής της Υπηρεσίας.
Οι βραχίονες θα είναι καλυµµένοι από πολυπροπυλένιο και θα αποτελούν ενιαίο
σύνολο µε τον υπόλοιπο σκελετό.
4.ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (2,40×2,40×0,55 µ)
Οι ντουλάπες, βιβλιοθήκες θα είναι κατασκευασµένες από µοριοσανίδα τριών
στρώσεων πάχους 18 χιλ. υπενδεδυµένη αµφίπλευρα µε φιλµ µελαµίνης σε χρώµα
γκρι, καρυδί ή άσπρο κατ’ επιλογή της υπηρεσίας. Τα σόκορα θα είναι υπενδεδυµένα
µε προφίλ PVC στο χρώµα της µελαµίνης. Οι ντουλάπες θα φέρουν κλειδαριά
ασφαλείας.
Κάθε ντουλάπα – βιβλιοθήκη θα φέρει ρεγουλατόρους για τη ρύθµιση της
οριζοντίωσης. Τα ράφια θα είναι ξύλινα από το ίδιο υλικό, πάχους 25 mm και θα
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έχουν αντοχή σε µεγάλα φορτία. Τα ράφια θα αναρτώνται σε κατάλληλα στηρίγµατα
και θα έχουν αυξοµειούµενο ύψος
Οι ντουλάπες θα φέρουν αρµοκάλυπτρο για τη στεγανοποίηση του εσωτερικού από
σκόνη και για την απορρόφηση του θορύβου από την κρούση κατά το κλείσιµο. Οι
βιβλιοθήκες θα έχουν διαστάσεις 2,40Χ2,40Χ0,55 µ.
5.ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (0,80×2,00×0,40 µ)
Οι ντουλάπες, βιβλιοθήκες θα είναι κατασκευασµένες από µοριοσανίδα τριών
στρώσεων πάχους 18 χιλ. υπενδεδυµένη αµφίπλευρα µε φιλµ µελαµίνης σε χρώµα
κερασί. Τα σόκορα θα είναι υπενδεδυµένα µε προφίλ PVC στο χρώµα της µελαµίνης.
Οι ντουλάπες θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.
Κάθε ντουλάπα – βιβλιοθήκη θα φέρει ρεγουλατόρους για τη ρύθµιση της
οριζοντίωσης. Τα ράφια θα είναι ξύλινα από το ίδιο υλικό, πάχους 25 mm και θα
έχουν αντοχή σε µεγάλα φορτία. Τα ράφια θα αναρτώνται σε κατάλληλα στηρίγµατα
και θα έχουν αυξοµειούµενο ύψος
Οι ντουλάπες θα φέρουν αρµοκάλυπτρο για τη στεγανοποίηση του εσωτερικού από
σκόνη και για την απορρόφηση του θορύβου από την κρούση κατά το κλείσιµο. Οι
βιβλιοθήκες θα έχουν διαστάσεις 0,80Χ2,00Χ0,40 µ.

6.ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (1,00×1,88×0,40 µ)
Οι ντουλάπες, βιβλιοθήκες θα είναι κατασκευασµένες από µοριοσανίδα τριών
στρώσεων πάχους 18 χιλ. υπενδεδυµένη αµφίπλευρα µε φιλµ µελαµίνης σε χρώµα
καρυδί, άσπρο ή γκρι κατ’ επιλογή της υπηρεσίας. Τα σόκορα θα είναι υπενδεδυµένα
µε προφίλ PVC στο χρώµα της µελαµίνης. Οι ντουλάπες θα φέρουν κλειδαριά
ασφαλείας. Κάθε ντουλάπα – βιβλιοθήκη θα φέρει ρεγουλατόρους για τη ρύθµιση
της οριζοντίωσης. Τα ράφια θα είναι ξύλινα από το ίδιο υλικό, πάχους 25 mm και θα
έχουν αντοχή σε µεγάλα φορτία.
Τα ράφια θα αναρτώνται σε κατάλληλα στηρίγµατα και θα έχουν αυξοµειούµενο
ύψος
Οι ντουλάπες θα φέρουν αρµοκάλυπτρο για τη στεγανοποίηση του εσωτερικού από
σκόνη και για την απορρόφηση του θορύβου από την κρούση κατά το κλείσιµο. Οι
βιβλιοθήκες θα έχουν διαστάσεις 1,00Χ1,88Χ0,40 µ.
7.ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (0,80×2,40×0,40 µ)
Ντουλάπα στο κάτω µέρος µε δύο πόρτες, µε κλειδαριά και ανοιχτή µε δύο ράφια
επάνω. Το κάσωµα, οι πόρτες και τα ράφια θα είναι από µελαµίνη χρώµατος γκρι,
καρυδί ή άσπρο κατ’ επιλογή της υπηρεσίας. Τα ράφια θα είναι ικανά να αντέχουν σε
φορτία. Όλα τα µέρη της βιβλιοθήκης θα έχουν πάχος τουλάχιστον 18mm

8.ΕΡΜΑΡΙΟ (0,80×0,78×0,45 µ)
Ερµάριο µέρος µε δύο πόρτες, µε κλειδαριά και ένα ράφι διαστάσεων περίπου
0,80Χ0,78Χ0,45 µ Το κάσωµα, οι πόρτες και τα ράφια θα είναι από µελαµίνη
χρώµατος γκρι, καρυδί ή άσπρο κατ’ επιλογή της υπηρεσίας. Τα ράφια θα είναι ικανά
να αντέχουν σε φορτία. Όλα τα µέρη της βιβλιοθήκης θα έχουν πάχος τουλάχιστον
18mm.
9. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
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Ανεξάρτητο γραφείο διαστάσεων 200Χ80Χ75 εκ., µε πλαϊνά µελαµίνης χρώµατος
κερασί και η έµπροσθεν ακµή του θα είναι στρογγυλευµένη τύπου «καντήλι». Η
επιφάνεια του γραφείου θα είναι από µελαµίνη χρώµατος κερασί. Περιµετρικά στο
σόκορο τοποθετείται πλαστικό προφίλ P.V.C. στο ίδιο χρώµα µε τη µελαµίνη. Όλες
οι ακµές θα είναι στρογγυλευµένες. Η επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά θα έχουν
πάχος 30 mm και θα υπάρχει αναρτώµενο βοηθητικό τµήµα στο δεξιό ή στο αριστερό
τµήµα του γραφείου 100Χ60 εκ. µε τις παραπάνω προδιαγραφές.
10.ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Βοηθητικό γραφείο διαστάσεων 80Χ50Χ75 εκ. µε πλαϊνά µελαµίνης χρώµατος
κερασί ή επιλογή της Υπηρεσίας. Οι επιφάνειες εργασίας και τα πλαϊνά θα έχουν
πάχος 25 mm. Οι ποδιές θα έχουν πάχος 18mm.
Όλα τα περιθώρια (σόκορα) θα φέρουν πλαστικό προφίλ από P.V.C. στο χρώµα της
µελαµίνης, πάχους 2 χιλ.
Όλες οι ακµές των γραφείων θα είναι στρογγυλευµένες µε ακτίνα 2 χιλ.
Στα πλαϊνά των γραφείων και στο κάτω µέρος εκεί που εδράζονται τα γραφεία θα
υπάρχουν ρεγουλαδόροι για τη σωστή έδραση τους και για να αποφεύγονται φθορές
στο πάτωµα.
Τα γραφεία και οι τυχόν συνθέσεις τους µε προεκτάσεις θα είναι λυόµενα.

11. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ
Η συρταριέρα θα είναι τροχήλατη, διαστάσεων περίπου 41Χ55Χ60 εκ. και όλα τα
εξωτερικά της µέρη θα είναι κατασκευασµένα από µοριοσανίδα τριών στρώσεων µε
επένδυση µελαµίνης πάχους τουλάχιστον 18 mm, χρώµατος κερασί, ενώ το καπάκι
θα έχει πάχος τουλάχιστον 25 mm. Η συρταριέρα θα έχει τρία συρτάρια και
µολυβοθήκη και θα κλειδώνει µε κλειδαριά.
Τα συρτάρια θα είναι από µοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους 12-18 mm. ή
κατασκευασµένα από ενισχυµένο χυτοπρεσσαριστό θερµοπλαστικό. Τα πρόσωπα των
συρταριών θα έχουν ενσωµατωµένη χειρολαβή. Οι µηχανισµοί κύλισης των
συρταριών θα είναι µεταλλικοί αθόρυβοι.
Η συρταριέρα θα εδράζεται σε 4 περιστρεφόµενους διπλούς τροχούς για την κύλισή
της.

Εξοπλισµός Βρεφονηπιακών Σταθµών
1.ΕΠΙΠΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ
Έπιπλο µε 21 συρτάρια 1 ράφι 1,35 µ2 Η κατασκευή του θα είναι εξ’ ολοκλήρου
από πλακ’αζ οξιάς(οκουµέ) λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα αφού προηγηθεί
επεξεργασία ΣΙΛΕΡ δύο συστατικών. Η κατασκευή θα αποτελείται από συρτάρια
ειδικών διαστάσεων για την τοποθέτηση φακέλου και προσωπικών αντικειµένων των
νηπίων. ∆ιάσταση συρταριού 0,33Χ0,42Χ0,13. Κάθε συρτάρι θα έχει ξύλινη απλικέ
διακόσµηση χαρακτηριστική για κάθε νήπιο και ετικετοθήκη διάφανη και ειδικό στοπ
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του νηπίου. Τα συρτάρια θα είναι βαµµένα σε
διάφορα χρώµατα µε υδροδιαλυτή ανιλίνη. Η πλάτη της συρταριέρας καθώς και όλων
των επίπλων θα είναι από κόντρα πλακέ οξιάς και όχι χαρτοµαλτίνη.
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2. ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΕΝΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ
Κατασκευή από πλακάζ οξιάς σε διάφορα σχέδια, βαµµένες στο χέρι και
λουστραρισµένες .

3. ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6 ΘΕΣΕΩΝ
Ιµατιοθήκη µεταλλική µε χώρισµα στη µέση 6 θέσεων µε πόρτες αρίστης ποιότητας
κατασκευής χρώµατος λευκό του πάγου .
Στην επιφάνεια θα έχει περσίδες αερισµού και 6 κλειδαριές.
Οι διαστάσεις του ερµαρίου θα είναι ύψος 2,00cm,πλάτος 1,00 cm,βάθος 0,40 cm
Ο προϋπολογισµός της ως άνω προµήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 11.477 € πλέον
του Φ.Π.Α και θα βαρύνει τους Κ.Α 10.7133.01, 15.7133.01, 20.7133.01, 35.7133,01
και 60.7133.02 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2016.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

α)Προµήθεια επίπλων &

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
TMHMΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τηλ. 210-4199816

σκευών για τις Υπηρεσίες
του ∆ήµου
Κ.Α.15.7133.01, 10.7133.01,
20.7133.01, 35.7133.01
χρηµατοδότηση Ι. Π. µε
ποσό 9.077 πλέον ΦΠΑ 24%
β)Προµήθεια επίπλων & σκευών
των Βρεφονηπιακών Σταθµών
« εναρµόνισης οικογενειακής &
επαγγελµατικής ζωής (ΕΣΠΑ)»
Κ.Α. 60.7133.02 χρηµατοδότησης
ΕΣΠΑ µε ποσό 2.400 πλέον ΦΠΑ
24%

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV 39122000-3 39110000-6-39121100-7
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A/A
1
2
3

ΕΙ∆Η ΕΠΙΠΛΩΝ
Καθίσµατα Γραφείου
Καθίσµατα ∆/ντή
Καθίσµατα επισκεπτών
Ντουλάπα (2,40Χ2,40X0,55µ)

4

ΜΟΝ
ΜΕΤ
ΡΗΣ
ΗΣ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆
ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

24
5
19
1

98,00
180,00
60,00
160,00

2.352 ,00
900,00
1.140,00
160,00

4

150,00

600,00

3

140,00

420,00

ΤΕΜ.
Ντουλάπα (0,80Χ2,00Χ0,40µ)

5

ΤΕΜ.
Ντουλάπα (1,00Χ1,88Χ0,40µ)

6

ΤΕΜ
Ντουλάπα-Βιβλιοθήκη (0,80Χ

7 2,40Χ0,40µ.)
8 Ερµάρια
9 ∆ιευθυντικό γραφείο

διατάσεων (200Χ80Χ75)
10 Ανεξάρτητα γραφεία
διαστάσεων (80Χ50Χ75)
11 Συρταριέρα τροχήλατη µε τρία
συρτάρια και µολυβοθήκη
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1

140,00

140,00

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

1
1

80,00
200,00

80,00
200,00

ΤΕΜ.

3

70,00

210,00

ΤΕΜ.

1

75,00

75,00
6.277,00
1.506,48
7.783,48€

ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
CPV 39161000-8
ΟΜΑ∆Α Β1: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

A/A

ΕΙ∆Η ΕΠΙΠΛΩΝ

1 Έπιπλο ατοµικής
εξυπηρέτησης νηπίων µε 21
συρτάρια
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝ
ΜΕΤ
ΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

τεµ

2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

600,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.200,00

1.200,00
288,00
1.488,00 €

ΟΜΑ∆Α Β2: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

A/A

ΕΙ∆Η ΕΠΙΠΛΩΝ

1 Έπιπλο ατοµικής
εξυπηρέτησης νηπίων µε 21
συρτάρια
2 Κρεµάστρες ξύλινες µε

ΜΟΝ
ΜΕΤ
ΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

τεµ

1

600,00

600,00

Τεµ.

4

50,00

200,00

10

παιδικές παραστάσεις µήκους
1 µέτρου
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

800,00
192,00
992,00 €

ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
CPV 39161000-8
ΟΜΑ∆Α Γ1: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

A/A

ΕΙ∆Η ΕΠΙΠΛΩΝ

1 Ερµάριο προσωπικού (6
θέσεων)
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝ
ΜΕΤ
ΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

τεµ.
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

200,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.600,00
1.600,00
384,00
1.984,00 €

ΟΜΑ∆Α Γ2: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

A/A

ΕΙ∆Η ΕΠΙΠΛΩΝ

1 Ερµάριο προσωπικού (6
θέσεων)
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝ
ΜΕΤ
ΡΗΣ
ΗΣ

Τεµ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

8

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

200,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.600,00
1.600,00
384,00
1.984,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α, Β1 & Γ1
9.077,00€
ΦΠΑ 24%
2.178,48 €
ΣΥΝΟΛΟ
11.255,48 €
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.7133.01, 20.7133,01 35.7133.01 και 15.7133,01
του προϋπολογισµού 2016 .

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β2& Γ2
2.400,00 €
ΦΠΑ 24%
576,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
2.976,00 €
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7133.02 του προϋπολογισµού 2016.
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 14.231,48€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΓΓ. ΚΑΠΕΛΙΩΤΗ

ΣΠ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

12

