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   Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια επίπλων, για την 
πράξη «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά», με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια επίπλων, σε κτίσμα που 
βρίσκεται στην Πλ. Ελευθερίας, στο ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου, για την υλοποίηση της πράξης 
«Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ5002930 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με 
αριθμ. πρωτ: 30485/11-10-2018 ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1035/23-10-2018 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 

1. Ενός (1) γραφείου  με επιφάνεια εργασίας 25χιλ. πάχος διαστάσεων 140χ80χ72.5h 
στο χρώμα της κερασιάς, εκτιμώμενης τιμής 217,09€ με το ΦΠΑ (175,08€ 

χωρίς το ΦΠΑ) 
2. Συρταριέρες δύο (2), διαστάσεων 40χ57χ60h, τριών ξύλινων συρταριών 

διαστάσεων 30χ47χ8h η κάθε μία, αντοχή σε βάρος (kg) 30 η κάθε μία, 
τροχήλατες, στο χρώμα της κερασιάς, εκτιμώμενης τιμής 434,19€ με το ΦΠΑ 
(350,16€ χωρίς το ΦΠΑ) 

3. Μία (1) προέκταση επαγγελματικού γραφείου διαστάσεων 80χ60χ72.5h που 
αποτελείται από καπάκι (επιφάνεια εργασίας), πλαϊνό και μετώπη, στο χρώμα της 

κερασιάς εκτιμώμενης τιμής 166,90€ με το ΦΠΑ (134,60€ χωρίς το ΦΠΑ) 
4. Μία (1) βιβλιοθήκη μελαμίνης –ερμάριο με πόρτες διαστάσεων 200hχ80χ42 που 

αποτελείται από καπάκι, πλαϊνά, πλάτη, πλάτος, μπάζα, ράφια, πόρτες, στο χρώμα 

της κερασιάς,εκτιμώμενης τιμής 417,49€ με το ΦΠΑ (336,69€ χωρίς το ΦΠΑ) 
 
Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία 

Γραφείο 

Στο χρώμα της κερασιάς. 

1. Το καπάκι κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. 
επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 

θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται 
περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. με στρογγυλεμένες τις ακμές του, που 
θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την 

μοριοσανίδα.  

2. Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. 

επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 
θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται 

περιθώριο από ειδικό PVC στα εμφανή σημεία πάχους 2χιλ. με στρογγυλεμένες τις ακμές 
του και στα μη εμφανή σημεία πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα 
ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Κάθε πλαϊνό φέρει 2 

ρεγουλατόρους ρυθμίσεως ύψους, προσαρμοσμένους έτσι ώστε να μην μειώνεται η 
αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση τους.  



3. Η μετώπη κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. 

επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 
θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται 
περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να 

εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Η μετώπη τοποθετείται 
ανάμεσα στα πλαϊνά και σε εσοχή 15εκ. από το πρόσωπο του γραφείου. Το ύψος της 

μετώπης είναι 45εκ.  

4. Στο μήκος του κάθε γραφείου στην πλευρά της μετώπης τοποθετείται φάσα από 

μελαμίνη πάχους 25 mm περιμετρικά επενδεδυμένη με PVC πάχους 2χιλ και ύψος 
καθαρού πάνω από το γραφείο από 15 cm έως 25 cm για την τοποθέτηση καναλιού 
διέλευσης καλωδίων.  

Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται με καβίλιες και φυράμια που δένουν με 
μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.  
Το γραφείο είναι λυόμενο για την εύκολη μεταφορά του και την αντικατάσταση τμημάτων 

του σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση γίνεται με τρόπο απλό, 
εξασφαλίζοντας όμως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα. 

 
Συρταριέρες τροχήλατες 
 

Διαστάσεις 40Χ57Χ60h , στο χρώμα της κερασιάς. 
Η συρταριέρα κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων επικαλυμμένη 
αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη 

και χημική προσβολή. Το πάχος της μοριοσανίδας στο καπάκι είναι 25χιλ., ενώ στα 
πλαϊνά, στο κάτω μέρος και στην πλάτη είναι 18χιλ. Περιμετρικά της μοριοσανίδας 

τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC στο καπάκι πάχους 2χιλ. και στα υπόλοιπα μέρη 
πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη 
συνοχή του με την μοριοσανίδα.  

Η σύνδεση των τμημάτων της συρταριέρας γίνεται με καβίλιες και κόλλα ταχείας πήξεως.  
Στο κάτω μέρος της βάσης βιδώνονται τέσσερις (4) δίδυμοι τροχοί ασφαλείας από 
πολυαμίδιο, με ικανότητα κίνησης καθ’ όλες τις διευθύνσεις και ικανότητα παραλαβής 

φορτίου τουλάχιστον 35kg ανά τροχό. Στο μπροστινό τμήμα και κάτω από το τελευταίο 
συρτάρι τοποθετείται μικρή μετώπη αναλόγου ύψους ώστε μαζί με την ανάλογη κρέμαση 

των πλαϊνών και της πλάτης, να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των τροχών.  
 
ΣΥΡΤΑΡΙΑ – ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ  

Τα συρτάρια κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 12χιλ. 
επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση PVC υψηλής αντοχής και αισθητικής.  
Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του συρταριού είναι 30Χ47Χ8h. και έχει αντοχή σε 

βάρος 30kg. Σε πλήρες άνοιγμα δύο διαδοχικών συρταριών μη πλήρες φορτίο του επάνω 
συρταριού, οι μετώπες των συρταριών δεν εφάπτονται. Τα συρτάρια και η μολυβοθήκη 

κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφαλείας που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος 
αυτών.  
Η μετώπες των συρταριών είναι από μοριοσανίδα πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη 

αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη 
και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό 
PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η 

απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Η μετώπη φέρει χειρολαβή καλαίσθητη, 
εύχρηστη και ανθεκτική. 

Η μολυβοθήκη κατασκευάζεται από μοριοσανίδα πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα 
με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική 
προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 

0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή 
του με την μοριοσανίδα. Στην μολυβοθήκη προσαρμόζεται πλαστική θήκη κατάλληλα 
διαμορφωμένη, με ανάλογες υποδοχές για τα διάφορα είδη γραφείου.  

 
ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ  

Η κίνηση των συρταριών γίνεται με μεταλλικούς οδηγούς πάχους 12χιλ. με την βοήθεια 
ρουλεμάν που εξασφαλίζουν αντοχή, σταθερότητα και αθόρυβη κίνηση του συρταριού. Το 
συρτάρι έχει δυνατότητα ανοίγματος 80% και αντέχει σε βάρος 30kg.  



Κάθε τροχήλατη συρταριέρα έχει τρία(3) συρτάρια και μία(1) μολυβοθήκη. 

 
Προέκταση επαγγελματικού γραφείου 
Στο χρώμα της κερασιάς. 

1. Το καπάκι κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. 
επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 

θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται 
περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. με στρογγυλεμένες τις ακμές του, που 
θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την 

μοριοσανίδα.  

2. Το πλαϊνό κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. 

επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 
θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται 
περιθώριο από ειδικό PVC στα εμφανή σημεία πάχους 2χιλ. με στρογγυλεμένες τις ακμές 

του και στα μη εμφανή σημεία πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα 
ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Το πλαϊνό φέρει 2 

ρεγουλατόρους ρυθμίσεως ύψους, προσαρμοσμένους έτσι ώστε να μην μειώνεται η 
αντοχή του και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση του.  

3. Η μετώπη κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. 
επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 
θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται 

περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Η μετώπη η οποία φτάνει μέχρι 
το έδαφος, τοποθετείται ανάμεσα στο πλαϊνό της προέκτασης έως το πλαϊνό του κυρίως 

γραφείου. Η μετώπη φέρει δύο (2) ρεγουλατόρους ρυθμίσεως ύψους προσαρμοσμένους 
έτσι ώστε να μην μειώνεται η αντοχή της και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση της.  

Οι συνδέσεις των προεκτάσεων γίνονται με καβίλιες και φυράμια που δένουν με 
μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.  
Η σύνδεση της προέκτασης με το γραφείο γίνεται με ειδικές μεταλλικές λάμες οι οποίες 

βιδώνουν στο καπάκι της προέκτασης και στο καπάκι του γραφείου. 
 
Η προέκταση είναι λυόμενη για την εύκολη μεταφορά της και την αντικατάσταση 

τμημάτων της σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση γίνεται με τρόπο απλό, 
εξασφαλίζοντας όμως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα. 

 

Βιβλιοθήκη μελαμίνης 

Στο χρώμα της κερασιάς. 

1. Το καπάκι κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. 
επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 

θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται 
περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.  

2. Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. 
επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 

θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται 
περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Κάθε πλαϊνό φέρει 2 

ρεγουλατόρους ρυθμίσεως ύψους, προσαρμοσμένους έτσι ώστε να μην μειώνεται η 
αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση τους.  

3. Η πλάτη κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. 
επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 

θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Στο πάνω μέρος της μοριοσανίδας 
τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική 
κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.  

4. Ο πάτος κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. 
επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 



θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Στο μπροστινό μέρος της μοριοσανίδας 

τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική 
κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.  

5. Η μπάζα ύψους 6cm κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. 
επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 
θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Στο κάτω μέρος της μοριοσανίδας 

τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική 
κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.  

6. Τα ράφια κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. 
επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 
θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται 

περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Τα ράφια είναι μετακινούμενα 

και στηρίζονται στα πλαϊνά των ερμαρίων μέσω ειδικών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν 
αντοχή σε βάρος 30kg/ράφι. Το ερμάριο έχει τρία (3) ράφια μετακινούμενα και ένα (1) 
ράφι σταθερό στα 80cm από το έδαφος.  

7. Οι πόρτες κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. 
επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, 

θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται 
περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Οι μεντεσέδες των φύλλων 

είναι ειδικά ρυθμιζόμενοι, με αντοχή σε βάρος 60kg/μεντεσέ. Εξασφαλίζουν το αθόρυβο 
άνοιγμα-κλείσιμο των φύλλων και επιτρέπουν γωνία στροφής τέτοια ώστε να σύρονται οι 
μηχανισμοί των φακέλων όταν απαιτείται η τοποθέτηση τους στα ερμάρια. Οι πόρτες 

φέρουν κλειδαριά ασφαλείας τύπου σπανιολέτας και χειρολαβές καλαίσθητες, εύχρηστες 
και ανθεκτικές.  

 
Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται με καβίλιες και φυράμια που δένουν με 
μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.  

Το ερμάριο είναι λυόμενο για την εύκολη μεταφορά του και την αντικατάσταση τμημάτων 
του σε περίπτωση φθορά τους. Η συναρμολόγηση γίνεται με τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας 
όμως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα. 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.235,67€ με το Φ.Π.Α.     
 
     Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τετάρτη  
31/10/2018 και ώρα 11:00 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα 
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ 
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προμήθεια……………………………..  
 
  Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού.  
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στη Διεύθυνση 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού, κα Βούγκα Μαρίνα, τηλ:252350703 και επί της 
διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης 
Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630.  
 
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
 

 
 



 
 
 

Δήμος Δράμας                                                                                          «Προμήθεια επίπλων» 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 
Τμήμα Προμηθειών  
                                                                                  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 
Γραφείο 

(όπως παραπάνω) 

 
 

1  

2 
Συρταριέρες 

(όπως παραπάνω) 

 
 

2  

3 
Προέκταση επαγγελματικού γραφείου 

(όπως παραπάνω) 

 
 

1 
 

 

4 
Βιβλιοθήκη 

(όπως παραπάνω) 

 
 

1  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
 

Δράμα     /     /2018 


