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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
Πληροφορίες: Γ.Π. Μαραβά

Τηλέφωνο: 2721360779
E_mail: g.marava@kalamata.gr

Καλαμάτα 13/11/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη :

1. Τον Ν. 4412/2016,  ΦΕΚ 147/2016.

2. Τον Ν.3463/2006 άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ.

3. Τον Κ.Α. 60.7133.01 οικονομικού έτους 2020.

4. Τη διάθεση πίστωσης 73562/2020 με αριθμ. έκθεσης 1289 για τον αντίστοιχο ΚΑ. 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της παρακάτω δαπάνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕ
Την έγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών της προμήθειας επίπλων του παρακάτω  

πίνακα, για το πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

Προϋπολογισμού 2020, ως εξής:   

α/α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΟΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 9352

Έπιπλα – 
Βιβλιοθήκες(
κλειστές) τμχ

Ντουλάπα γραφείου από μελαμίνη υψηλής ποιότητας πάχους 20 χιλ. τουλάχιστον 
στη βάση, πλαϊνά και στα ράφια,  χρώματος κερασιάς (ή και δίχρωμη κερασιάς- 
γραφίτη) διαστάσεων (ΠxΒxΥ) : 80 εκ. Χ 45εκ. Χ 190 εκ. (με απόκλιση +/- 10 εκ.). Θα  
διαθέτει (2)ή (4) πόρτες από μελαμίνη και τουλάχιστον (4) ράφια με ωφέλιμο ύψος 
κατ’ ελάχιστον 35 εκ. 

8187
Έπιπλα - 
Βιβλιοθήκες τμχ

Ντουλάπα από μελαμίνη υψηλής ποιότητας πάχους 20 χιλ. τουλάχιστον στη βάση, 
πλαϊνά και στα ράφια,  χρώματος κερασιάς (ή και δίχρωμη κερασιάς- γραφίτη) 
διαστάσεων (ΠxΒxΥ) : 60 εκ. Χ 35εκ. Χ 190 εκ. (με απόκλιση +/- 10 εκ.). Θα  διαθέτει 
(2) πόρτες/πορτάκια  από μελαμίνη και τουλάχιστον (3) ανοικτα ράφια με ωφέλιμο 
ύψος κατ’ ελάχιστον 35 εκ.

 9357
Ερμάρια 
χαμηλά τμχ

Ερμάριο γραφείου από μελαμίνη υψηλής ποιότητας πάχους 20χιλ. τουλάχιστον στη 
βάση, πλαϊνά και στα ράφια,  χρώματος οξιάς ή κερασιάς (ή και δίχρωμη κερασιάς- 
γραφίτη) διαστάσεων (ΠxΒxΥ) : 80 εκ. Χ 45εκ. Χ 82 εκ. (με απόκλιση +/- 5 εκ.). Θα  
διαθέτει (2)  πόρτες από μελαμίνη και τουλάχιστον (2) ράφια με ωφέλιμο ύψος κατ’ 
ελάχιστον 35 εκ., με κλειδαριά

 9378 Συρταριέρες τμχ

Συρταριέρα από μελαμίνη υψηλής ποιότητας πάχους 20 χιλ. τουλάχιστον στη βάση, 
πλαϊνά και στα ράφια,  χρώματος οξιάς ή κερασιάς (ή και δίχρωμη κερασιάς- 
γραφίτη) διαστάσεων τουλάχιστον 42*56*58 με απόκλιση +/- 5 εκ.). Θα διαθέτει 
τρία συρτάρια, με κλειδαριά και θα είναι τροχήλατη

 7513
Καρέκλα 
γραφείου τμχ

Καρέκλα γραφείου  σε μαύρο χρώμα .
Με ρυθμιζόμενη πλάτη,  και ύψος και  δυνατότητα κλειδώματος της θέσης σε 
διαφορετικές κλίσεις.
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 4248 Γραφείο τμχ

γραφείο επαγγελματικό ,dark grey/cherry , 150*70*74 εκ

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την προμήθεια επίπλων, δεν θα υπερβεί το ποσό των 

4.048,09 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7133.01 του 

Δημοτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020. 

C.P.V.: 39122000-3

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                                                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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