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ΜΕΛΕΤΗ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

CPV:  39130000-2 Έπιπλα  

 
Η  προμήθεια των ειδών  θα πραγματοποιηθεί με την  διαδικασία  της απευθείας 

ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την χαμηλότερη  ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (για λόγους ομοιομορφίας ) τιμή. 

Περιγραφή  της προμήθειας 

Με την παρούσα μελέτη ο  Δήμος Αθηναίων  προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 

επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών. 

Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία επειδή τα  ήδη υπάρχοντα είδη  έχουν υποστεί βλάβες 

μη επισκευαστέες και που τα καθιστούν δύσχρηστα. 

Για την προμήθεια των ειδών πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που θα αναφερθούν 

παρακάτω για να διασφαλίζεται η ποιότητα  των προμηθευόμενων ειδών και η αντοχή 

τους. 
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 Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός  προϋπολογισμός 

 

Γραφείο Υπαλλήλου 1 

 Γενική Περιγραφή  

Το γραφείο του Υπαλλήλου μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού 

(design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, το 

σκελετό και τη μετώπη, κατασκευασμένα από υλικά υψηλής 

ποιότητας και αντοχής.  

Διαστάσεις Γραφείου Υπαλλήλου   

 Από  Έως  

Συνολικό Μήκος Κύριου 

Γραφείου (σε cm)  

120  120  

Πλάτος Κύριου Γραφείου (σε 

cm)  

70  70  

Ύψος (σε cm)  70  75  

 Επιφάνεια Εργασίας Γραφείου  

Κατασκευασμένη από Medium-Density Fibreboard (MDF) ή 

μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm, 

(εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από 

μελαμίνη. Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη 

διέλευση καλωδίων. Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά 

πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και 

στρογγυλευμένα στις άκρες. Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με 

το σκελετό του γραφείου θα πραγματοποιείται σε ειδικούς 

αποστάτες (πάχους 5mm έως και 10mm), ενώ η σύνδεση θα γίνει 

με μεταλλικά φυράμια και βίδες σε ήδη κατάλληλα 

προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας τη μέγιστη σταθερότητα στο 

γραφείο.  

 Σκελετός Γραφείου  

Κατασκευασμένος από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και 

πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη 

αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή 

πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα 
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και στρογγυλευμένα στις άκρες. Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα 

τοποθετηθούν δύο (2) ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) με 

σπείρωμα.  

 Μετώπη Γραφείου  

Θα υπάρχει μετώπη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ελάχιστου 

πάχους 25 mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση 

μελαμίνης  και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά πάχους  2 – 3mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις 

άκρες. Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με 

αυτή της επιφάνειας εργασίας.  

Γραφείο Υπαλλήλου 2 

 Γενική Περιγραφή  

Το γραφείο του Υπαλλήλου μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού 

(design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, το 

σκελετό και τη μετώπη, κατασκευασμένα από υλικά υψηλής 

ποιότητας και αντοχής.  

Διαστάσεις Γραφείου Υπαλλήλου   

 Από  Έως  

Συνολικό Μήκος Κύριου 

Γραφείου (σε cm)  

160  160  

Πλάτος Κύριου Γραφείου (σε 

cm)  

80  80  

Ύψος (σε cm)  70  75  

 

 Επιφάνεια Εργασίας Γραφείου  

Κατασκευασμένη από Medium-DensityFibreboard (MDF) ή 

μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm, 

(εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από 

μελαμίνη. Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη 

διέλευση καλωδίων. Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά 

πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και 

στρογγυλευμένα στις άκρες.  
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Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα 

πραγματοποιείται σε ειδικούς αποστάτες (πάχους 5mm έως και 

10mm), ενώ η σύνδεση θα γίνει με μεταλλικά φυράμια και βίδες σε 

ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας τη μέγιστη 

σταθερότητα στο γραφείο.  

 Σκελετός Γραφείου  

Κατασκευασμένος από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και 

πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη 

αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή 

πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα 

και στρογγυλευμένα στις άκρες.  

Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα τοποθετηθούν δύο (2) ρυθμιστές 

ύψους (ρεγουλατόροι) με σπείρωμα.  

 Μετώπη Γραφείου  

Θα υπάρχει μετώπη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ελάχιστου 

πάχους 25 mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση 

μελαμίνης και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις 

άκρες. Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με 

αυτή της επιφάνειας εργασίας.  

 

Συρταροθήκη Τροχήλατη με Τρία (3) Συρτάρια 

 

Γενική Περιγραφή  

Συρταροθήκη τροχήλατη με τρία (3) συρτάρια. Στην συρταριέρα θα 

περιλαμβάνεται και συρόμενη μολυβοθήκη είτε ενσωματωμένη είτε σε 

ξεχωριστό συρτάρι.  Η συρταριέρα θα διαθέτει κεντρική κλειδαριά. Οι 

εξωτερικές διαστάσεις της συρταροθήκης θα είναι μεταξύ των παρακάτω 

ορίων:  
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ  

 Από  Έως  

Μήκος (σε 

cm)  

43  47  

Πλάτος 

(σε cm)  

58  62  

Ύψος (σε 

cm)  

63  67  

 

Σκελετός συρταροθήκης (Τεχνικά χαρακτηριστικά)  

Θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος) και τρία (3) 

συρτάρια ιδίου μεγέθους. Εσωτερικά στο 1ο συρτάρι θα περιλαμβάνει και 

συρόμενη μολυβοθήκη ή εναλλακτικά θα διαθέτει 4ο συρτάρι μολυβοθήκης. 

Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι είτε από μοριοσανίδα τριών 

στρώσεων είτε από MDF επικαλυμμένη με μελαμίνη. Τα στοιχεία του κουτιού 

θα είναι συναρμολογημένα μεταξύ τους με μεταλλικά φυράμια και βίδες σε 

ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες οπές, χωρίς τη χρήση κόλλας. Η πλάτη της 

συρταροθήκης θα είναι ορατή και για το λόγο αυτό φινιρισμένη και 

εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει τέσσερις (4) διπλούς τροχούς πλήρους 

περιστροφής. Η τοποθέτησή τους θα είναι αφανής. Η μολυβοθήκη θα είναι  

από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες 

κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφείου. Οι μετώπες των συρταριών θα 

ειναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 18mm 

επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια απόχρωση με την 

υπόλοιπη επίπλωση ή από MDF. Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς 

κύλισης ακριβείας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η 

πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα 

ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Τα συρτάρια θα φέρουν χειρολαβές. Γραφεία 

και συρταροθήκες  θα είναι του ιδίου χρώματος ή συνδυασμού χρωμάτων 

 

 ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ρυθμιζόμενο υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών κατά την εργασία και τη βελτίωση 

της στάσης του σώματος και της κυκλοφορίας του αίματος. Το υλικό κατασκευής είναι 

από πλαστικό, μέταλλο (ανοξείδωτο ή επιχρωμιωμένο ή συνδυασμός τους). Θα έχει 
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ύψος από το δάπεδο: 6 έως 20 εκ. ± 5 εκ., διαστάσεις επιφάνειας ποδιών: 50*30 εκ. 

(±5 εκ.). Θα υπάρχει δυνατότητα προσωπικής ρύθμισης ύψους με χειροκίνητο 

μηχανισμό ανύψωσης αδιαβάθμητο ή με συγκεκριμένες θέσεις ύψους. Επίσης, θα 

υπάρχει αντιολισθητική μονωτική επιφάνεια ποδιών και βάσης στήριξης. 

 

 ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-καρέκλα προϊσταμένου 

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Η βάση στήριξης είναι πέντε ακτινών με ισάριθμους δίδυμους 

τροχούς , κατασκευάζεται από πολυαμίδιο ή από χάλυβα με 

κατάλληλη επιφανειακή προστασία έναντι διάβρωσης από οξείδωση 

ή από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ικανής αντοχής 110 (κg) 

σύν το ιδίο βάρος του καθίσματος. Έχει διάμετρο 630mm και 

χρώμα μαύρο. Στο κέντρο της σχηματίζεται κώνος Φ 50 (οι 

διαστάσεις επιτρέπεται να έχουν απόκλιση μέγιστο +/-5 % 

 

ΤΡΟΧΟΙ Η πεντάκτινων βάση στηρίζεται σε δίδυμους τροχούς από 

πολυαμίδιο με πρεσαριστούς μεταλλικούς πύρους υποδοχής που 

ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του 

καθίσματος. Στην τεχνική του περιγραφή ο ανάδοχος θα εγγυάται 

την επάρκεια ανταλλακτικών τροχών για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον τριών (3) ετών .    

ΕΔΡΑ Αποτελείται  από 

  - το εσωτερικό κέλυφος κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο  

ιδιαίτερα ενισχυμένο με νευρώσεις για μεγαλύτερη αντοχή, στο 

οποίο προσαρμόζεται το αφρολέξ και ντύνεται από δερματίνη. 

 -  το εξωτερικό πλαστικό το οποίο διακοσμεί το κάτω μέρος της. 

ΠΛΑΤΗ Αποτελείται  από 

  - το εσωτερικό κέλυφος κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο  

ιδιαίτερα ενισχυμένο με νευρώσεις για μεγαλύτερη αντοχή, στο 

οποίο προσαρμόζεται το αφρολέξ και ντύνεται από δερματίνη. 

 -  το εξωτερικό πλαστικό το οποίο διακοσμεί το κάτω μέρος της. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΔΡΑΣ Η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσματος επιτυγχάνεται με 

αμορτισέρ ασφαλείας διπλού τοιχώματος και πεπιεσμένου 

ουδέτερου αερίου. Μεταξύ κατώτερου και ανώτερου σημείου 

σταθεροποίησης του αμορτισέρ επιτρέπεται η ρύθμιση του ύψους 

του καθίσματος σε μία διαδρομή . 

Δυνάμεις καταμετρημένες στατικά κατά SN03,07-00/01 –  

DIN 4550-2 

Το Αμορτισέρ καλύπτεται με διακοσμητικό μαύρο τηλεσκοπικό 

κάλυμμα από πολυπροπυλένιο τριών τεμαχίων. 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ 

ΕΔΡΑΣ/ΠΛΑΤΗΣ 

Η ρύθμιση κλίσης έδρας/πλάτης επιτυγχάνεται με ένα μηχανισμό 

που επιτρέπει την ταυτόχρονη ανεξάρτητη κίνηση της έδρας και της 

πλάτης (synchro). Με σύστημα ελατηρίων επιτυγχάνεται 

συγχρονισμένη κίνηση των μερών του καθίσματος. 

-Δυνατότητα ελεύθερης κίνησης της πλάτης του καθίσματος και 

σταθεροποίηση σε τέσσερα σημεία με τη χρήση του αριστερού 

λεβιέ. 

-Δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους του καθίσματος με την χρήση 

του δεξιού λεβιέ. 

Διαθέτει σύστημα ελεγχόμενης δύναμης απελευθέρωσης της πλάτης 

(ANTISHOCK SYSTEM). Στρέφοντας τον αριστερό λεβιέ 

απελευθέρωσης της κίνησης της πλάτης, πιέζουμε την πλάτη του  

καθίσματος με την πλάτη μας. Η πλάτη του καθίσματος 

ελευθερώνεται και ακολουθεί ομαλά την κίνηση του σώματος μας.-

Δυνατότητα αυξομείωσης της πίεσης του ελατηρίου που κανονίζει 

την κίνηση της πλάτης. Επιτυγχάνεται από βίδα – λεβιέ η οποία 

βρίσκεται στο εμπρός κεντρικό μέρος του μηχανισμού. 

-Κλίση έδρας σε διαδρομή 12 μοιρών +/-5%. 

-Κλίση πλάτης σε διαδρομή 21 μοιρών +/-5%. 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης είναι μαλακή 

διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας 30 kg/ m3  για 

την έδρα και πάχους 50mm, και για την πλάτη 25kg/m3  και πάχους 

40mm. Οι πυκνότητες και οι διαστάσεις επιτρέπεται να έχουν 

απόκλιση μέγιστο +/- 5 % 

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ  Σταθεροί 

 

 

 

 

 

Καρέκλα Συνεδρίου με μπράτσα πλαστικά 

Μεταλλική ισχυρής κατασκευής ,στοιβαζόμενη. Διαστάσεων 45x62x94 cm (οι διαστάσεις 

επιτρέπεται να έχουν απόκλιση μέγιστο +/-5 %), από Αλουμίνιο Silver και πλάτη -κάθισμα 

με εσωτερικό κέλυφος κατασκευασμένο από μπλέ ύφασμα πολυπροπυλενίου και μπράτσα 

πλαστικά. 1 έτος εγγύηση 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ € σύνολο 
φπα 
24% με φπα 

1 γραφείο  25 260 
      

6.500,00   
    

1.560,00   
         

8.060,00   

2 γραφείο 2 10 300 
      

3.000,00   
        

720,00   
         

3.720,00   

3 συρταριέρα  50 85 
      

4.250,00   
    

1.020,00   
         

5.270,00   

4 υποπόδια  41 12 
          

492,00   
        

118,08   
             

610,08   

5 καρέκλα γραφείου 40 95 
      

3.800,00   
        

912,00   
         

4.712,00   

6 Καρέκλα στοιβαζ. 50 30 
      

1.500,00   
        

360,00   
         

1.860,00   

  σύνολο     
    

19.542,00   
    

4.690,08   
       

24.232,08   

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

Δ/ΝΤΗΣ 

   

ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΚΑΦΙΔΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΙΩΤΗΣ 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

 

 ΤΟΠΟΣ κ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί 

εντός του τρέχοντος έτους με ευθύνη, φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή  εντός 

20 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της σχετικής 

σύμβασης και σε χώρους που θα του υποδειχθούν εντός του Δήμου Αθηναίων 

κατόπιν συνεννοήσεως με την Δ/νση μας και γραπτής ειδοποίησης του. Τόσο τα 
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γραφεία , όσο και τα καθίσματα θα παραδοθούν δεμένα, συναρμολογημένα κ 

λειτουργικά. 

 Θα πρέπει να αναφερθεί από τον ανάδοχο στην τεχνική του προσφορά το 

μοντέλο/τύπος όλων των άρθρων που προσφέρει Επίσης θα πρέπει να 

προσκομιστούν φυλλάδια – τεχνικά εγχειρίδια με εικονιζόμενα όλα τα είδη που 

περιλαμβάνει στην προσφορά του και οι τεχνικές προδιαγραφές τους.  Στην 

τεχνική του προσφορά θα αναφέρει ότι  πληρούνται όλα τα ζητούμενα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των άνωθεν τεχνικών προδιαγραφών. 

 Όλα τα είδη πρέπει να είναι ομοιομορφα μεταξύ τους , να ταιριάζουν τόσο 

λειτουργικά όσο και χρωματικά-μακροσκοπικά , να είναι ομοιογενή και να μην 

φαίνονται παράταιρα μεταξύ τους.    

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ : Θα παραληφτούν από την κατά νόμο οριζόμενη επιτροπή 

παραλαβής του Δήμου μας (άρθρο 208 του Ν.4412/2016), συνοδεία των νόμιμων 

παραστατικών και θα υπογραφούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα παράδοσης – 

παραλαβής .  

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 § 2β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 

σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος  ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος 

κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης ( άρθρο 72 § 2β του ν. 4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  

 Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής . 

 ΠΛΗΡΩΜΗ:  Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 

αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. 

Το τιμολόγιο θα κοπεί ΕΦΑΠΑΞ μετά την παράδοση των ειδών και η εκκαθάριση 

και πληρωμή του θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

α) Ο ανάδοχος που  θα προκύψει  δε  θα έχει δικαίωμα να  προβάλλει  αδυναμία  

έγκαιρης  παραδόσεως  οποιουδήποτε  είδους,   επικαλούμενος τυχόν  δυσχέρεια  

εξευρέσεως  στην  αγορά του είδους, γιατί η προσφορά  του  υποδηλώνει πως  είναι σε 

θέση να εκτελέσει  την  προμήθεια  μέσα στα  χρονικά  όρια της σύμβασης. 

 Αυτονόητο είναι ότι η προσφορά του προμηθευτή θα αντιστοιχεί 

πλήρως στην αναφερόμενη  τεχνική περιγραφή . Τα παραδιδόμενα είδη 

στην αποθήκη του Δήμου Αθηναίων από τον προμηθευτή , δεν δύναται να 
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αποκλίνουν  από αυτά των οριζόμενων στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Καθίσταται σαφές ότι δεν θα γίνει αποδεκτή η παραλαβή τους με το 

αιτιολογικό της επιλογής τους από την αρμόδια επιτροπή των διαγωνισμών , 

εάν για οποιοδήποτε λόγο παρεκκλίνουν από την ως άνω τεχνική περιγραφή 

και από το δειγματιζόμενο είδος  .      

Ύπαρξη  πιστώσεων  Για την  προμήθεια  των  αναφερομένων στην  παρούσα  

μελέτη, ειδών, υπάρχει  διαθέσιμη  πίστωση  στον  προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού  έτους 2020 σε βάρος του ΚΑ 7133,001  
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ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ € σύνολο 
φπα 
24% με φπα 

1 γραφείο  25 

2 γραφείο 2 10 

3 συρταριέρα  50 

4 υποπόδια  41 

5 καρέκλα γραφείου 40 

6 Καρέκλα στοιβαζ. 50 

  σύνολο   
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