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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

                           ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Χαλκίδα, 11/11/2020 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στη προμήθεια καθίσματος εργασίας για το Κέντρο 

Λυμάτων Χαλκίδας. 

 

Είδη προς προμήθεια: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Κάθισμα εργασίας (γραφείου) 1 140,00 140,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 140,00 € 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

• Ρύθμιση ύψους του καθίσματος με έμβολο αερίου. 

• Πλάτη με μηχανισμό ρύθμισης οσφυϊκής υποστήριξης 

• Ο μηχανισμός ανάκλησης της έδρας θα είναι μηχανισμός τύπου «Synchro» και θα 

κατασκευάζεται από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. Θα επιτρέπει τη 

συγχρονισμένη ανάκληση έδρας - πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 4 θέσεις. Ο 

μηχανισμός θα φέρει σύστημα «Anti-shock» για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της 

πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκληση ανάλογα με το βάρος του 

χρήστη. 

• Ανατομικό σχήμα για εξαιρετική υποστήριξη του χρήστη. 

• Το διευθυντικό κάθισμα θα φέρει μπράτσα πολυουρεθάνης με μηχανισμό ρύθμισης σε 

ύψος και πλάτος.  

• Θα είναι δερματίνη PVC 1,5mm, με εξαιρετικά μεγάλη αντοχή σε φθορές και υγρασία. 

Εύκολη στον καθαρισμό και αδιάβροχη. 

• Βάση χρωμίου πέντε ακτινών. 

• 65mm μεγάλου μεγέθους νάιλον ροδάκια κατάλληλα για κάθε επιφάνεια. 
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

▪ Αφορά παράδοση στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας και το κόστος μεταφορικών  

επιβαρύνει τον προμηθευτή.  

▪ Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης του τιμολογίου. 

 

        Η  δαπάνη, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) :  

39130000-2 Έπιπλα γραφείων 

 

Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια του παραπάνω καθίσματος, θα καθοριστεί κατά 

τα νόμιμα βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του 

κατεπείγοντος εκτέλεσής της. 

Η συνολική δαπάνη που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 140,00 € (χωρίς ΦΠΑ), θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2020 που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 

249/2019 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει τροποποιηθεί με την αρ. 56/2020 απόφαση 

Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 18.000,00 € στο κεφάλαιο 

«Παροχές τρίτων» με K.A. 620704 και τίτλο «Επισκευές και συντ. επ. και λοιπ. εξοπλ.» καθώς και 

πίστωση ποσού 670.128,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων» με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ 

Παροχών Τρίτων με ΦΠΑ 24%». 

 

 
 
         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
   ΜΠΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    Ο  Δ/ΝΤΗΣ 

    ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                  Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
        
                ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
             ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

http://www.deyax.gr/

