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Θέμα: Προμήθεια καθισμάτων εργασίας, επισκεπτών, αναμονής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων 
 

 
                                             Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

  
Έχοντας υπόψη: 
 
 

    Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.” 

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
 Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2018, που προβλέπει πίστωση  στον       

κωδικό δαπανών Κ.Α. 10-7133.003 για «Έπιπλα σκεύη»  
   Την υπ’ αριθμ. Α-1390/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει 

πίστωση ύψους 14.557,60€ για την προμήθεια καθισμάτων εργασίας, επισκεπτών και αναμονής για τις 
υπηρεσίες του Δήμου Χανίων. 

 Την υπ’αριθμό 282/01-06-2018 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων. 

 Τις  ανάγκες του Δήμου Χανίων  που επιβάλουν την ανωτέρω δαπάνη. 
  

 
Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για την  προμήθεια καθισμάτων εργασίας, επισκεπτών, αναμονής για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού  14.557,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ως εξής: 
 
Α/Α Περιγραφή Είδους Μον.Μ.  Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος 
1 Ανατομικό κάθισμα εργασίας  

 

Τροχήλατο κάθισμα  με ψηλή πλάτη και μπράτσα. Η πεντάκτινη 
βάση θα είναι κατασκευασμένη από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, 

Τεμ. 6 290,00€ 



βαμμένο με ηλεκτροστατική και θα φέρει δίδυμους τροχούς από 
πολυαμίδιο.   

Το κάθισμα θα ανταποκρίνεται άμεσα στην αλλαγή στάσης του 
σώματος κατά τη διάρκεια της εργασίας, προσαρμόζοντας 
αυτόματα την πλάτη του καθίσματος στις κινήσεις της πλάτης 
του χρήστη.  Θα φέρει εργονομικό πλαίσιο  έτσι ώστε να 
κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση του σώματος του χρήστη και 
μηχανισμό που θα επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση έδρας-
πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε διάφορες θέσεις.  Ο 
μηχανισμός θα διαθέτει σύστημα “anti-panic” για ομαλή και 
ελεγχόμενη επαναφορά και σύστημα ρύθμισης για 
ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.  

Τα μπράτσα θα είναι ρυθμιζόμενα καθ’ύψος και κατά πλάτος .  

Η έδρα και η πλάτη θα φέρουν εσωτερική επένδυση από 
μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) ) και εξωτερική 
από πολυεστερικό ύφασμα άριστης ποιότητας με μεγάλη 
αντοχή στην τριβή. 

Το χρώμα της πεντάκτινης βάσης καθώς και της επένδυσης της 
έδρας και της πλάτης θα επιλεγούν από την υπηρεσία από το 
διαθέσιμο χρωματολόγιο.  

Εγγυήσεις:   
μηχανισμοί ρύθμισης: 2 χρόνια 
λοιπά μέρη του καθίσματος: 5 χρόνια 
ανταλλακτικών: 5 χρόνια 
 

2 Κάθισμα εργασίας 
 
Τροχήλατο κάθισμα  με μεσαία πλάτη και μπράτσα. Η 
πεντάκτινη βάση θα είναι κατασκευασμένη από 
χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική και θα 
φέρει δίδυμους τροχούς από πολυαμίδιο.   
Το ύψος της έδρας  θα ρυθμίζεται με έμβολο αερίου.  Στο πίσω 
μέρος της πλάτης θα υπάρχει στροφείο που θα ρυθμίζει την 
καμπυλότητα στο ύψος των οσφυικών σπονδύλων για την 
καλύτερη στήριξη της μέσης του χρήστη.  Το κάθισμα θα φέρει 
μηχανισμό  που θα επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση 
έδρας-πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε διάφορες 
θέσεις.  Ο μηχανισμός θα διαθέτει σύστημα “anti-panic” για 
ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά και σύστημα ρύθμισης για 
ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.  
Τα μπράτσα θα είναι ρυθμιζόμενα καθ’ύψος και κατά πλάτος .  
Η έδρα και η πλάτη θα φέρουν εσωτερική επένδυση από 
μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) ) και εξωτερική 
από πολυεστερικό ύφασμα άριστης ποιότητας με μεγάλη 
αντοχή στην τριβή.  

Το χρώμα της πεντάκτινης βάσης καθώς και της επένδυσης της 
έδρας και της πλάτης θα επιλεγούν από την υπηρεσία από το 
διαθέσιμο χρωματολόγιο.  

Εγγυήσεις:   
μηχανισμοί ρύθμισης: 2 χρόνια 
λοιπά μέρη του καθίσματος: 5 χρόνια 

Τεμ. 30 220,00€ 



ανταλλακτικών: 5 χρόνια 

 
3 Κάθισμα επισκεπτών  

 
Στοιβαζόμενο κάθισμα χωρίς μπράτσα. Διαστάσεις έδρας: max 
52*52 cm (πλάτος*βάθος)  
Σκελετός από επινικελωμένο χαλυβδοσωλήνα κυκλικής 
διατομής διαμέτρου min 15 mm και πάχους 1,5 mm.  Η βάση θα 
φέρει αντιολισθητικά πέλματα.  Η έδρα και η πλάτη θα είναι 
κατασκευασμένες από από χυτό θερμοπλαστικό υλικό σε χρώμα 
επιλογής της υπηρεσίας από το διαθέσιμο χρωματολόγιο.   
Τα καθίσματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσής τους 
σε σειρά, καθώς και τη δυνατότητα τοποθέτησης πινακίδας 
γραφής (σεμιναρίου).  
Εγγύηση: 5 χρόνια 
 

Τεμ. 50 50,00€ 

4 Κάθισμα αναμονής  
 
 
Συστοιχία τριών θέσεων, χωρίς μπράτσα. Τα καθίσματα θα 
εδράζονται σε ανθεκτική οριζόντια μεταλλική κοιλοδοκό 
διατομής min 80*40*3 mm,  η οποία θα καταλήγει σε πόδια στις 
δύο άκρες της.   Τα καθίσματα θα  είναι εργονομικά και 
ανατομικά, κατασκευασμένα από διαμορφωμένο ενιαίο (ανά 
κάθισμα) διάτρητο προφίλ αλουμινίου.  Κάθε κάθισμα θα φέρει 
πλευρικούς οδηγούς μέσω των οποίων θα γίνεται η στερέωση 
του καθίσματος στο πλαίσιο.  Για τη διατήρηση του σχήματος 
του καθίσματος και για την ασφάλεια των χρηστών οι οδηγοί  
θα πρέπει να έχουν εσωτερική ενίσχυση και τάπες σύσφιξης στα 
άκρα τους.  
Τα πόδια θα φέρουν αντιολισθητικά ρυθμιζόμενα πέλματα για 
έλεγχο της οριζοντιότητας και την προστασία του δαπέδου.  
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική 
βαφή σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας από το διαθέσιμο 
χρωματολόγιο.  Τα υλικά και η κατασκευή σε σύνολο θα πρέπει 
να παρέχουν τη μέγιστη αντοχή για πολύωρη χρήση και θα 
έχουν εγγύηση 5 ετών.  
 

Τεμ. 2 450,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 11.740,00€ 
Φ.Π.Α. 24% 2.817,60€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.557,60€ 
 
 
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, εντός στις 
αποθήκες του Δήμου Χανίων ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανίων, κατόπιν 
συνεννόησης με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, το χώρο 
υποδοχής των προς προμήθεια ειδών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να 
παραδώσει τα προς προμήθεια είδη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 
Οι συμμετέχοντες  υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της παραπάνω 
προμήθειας. Η προσφορά, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών.   

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά 
βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών. 

 
 
 



Μαζί με την οικονομική προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου.  

 

Η υποχρέωση αφορά ιδίως:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές, 

 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής. 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου   
 

 
Η Οικονομική προσφορά σας δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.  
 
Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, 
Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, το αργότερο μέχρι 22/11/2018, ημέρα Πέμπτη με την ένδειξη προς  Γραφείο 
Προμηθειών  προσφορά για την «Προμήθεια καθισμάτων εργασίας, επισκεπτών, αναμονής για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ». 
 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ 


