
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα  24/11/2020 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 31872 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Καρακασίδου                                        Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350631                                                                                    
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr    
              
 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια επίπλων για την πράξη 
«Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δ. Δράμας, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
   Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια για την πράξη «Κέντρο 
Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα μαζί με την συν. 
μελέτη με αριθμ. πρωτ: 30824/13-11-2020 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού,  
ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1381/20-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.990,44€ με το Φ.Π.Α. (4.831,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

    
 Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τρίτη 01/12/2020 
και ώρα 11:00 πμ, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 1ος όροφος γρ.103. 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…………………………….. 
 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εσωκλείουν τα 
παρακάτω:  
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 

συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ ΝΟ-

ΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ). 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (απαιτείται να εκδοθεί από ό-

λους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς).  

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέ-

ας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα πε-

ριεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  (απαιτείται να εκδοθεί από 

όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς).  

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τo πιστοποιητικό ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπρο-

σώπησης. 

 

 

 



4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονο-
μικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι ακό-

λουθοι: 

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

(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να κατα-

βάλλουν εισφορές). 

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέ-
ρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ αφορά κατ’ ελά-
χιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό α-
ναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019). 
ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στην Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας & Πολιτισμού, κ. Σ. Θεοδωρίδου τηλ. 2521026480  

 
 

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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΥΝΟΛΟ 

1.  Γραφείο  με επιφάνεια εργασίας 25mm πάχος διαστάσεων 
180χ80χ75h με μετώπη μελαμίνης 

1   

2.  Προέκταση γραφείου αριστερά ή δεξιά τεταρτημορίου 135ο 
διαστάσεων 80χ80 με επιφάνεια 25mm πάχος και 
μεταλλικό ποδαρικό Φ60, ηλεκτροστατικής βαφής 

1   

3.  Συρταριέρα τριών συρταριών διαστάσεων 42χ60χ57h, 
τροχήλατη 

6   

4.  Βιβλιοθήκη μελαμίνης 85χ43χ75h κλειστή με πόρτες και 
κλειδαριά 

1   

5.  Πολυθρόνα με επένδυση δερματίνη, ρύθμιση πλάτης, βάση 
και μπράτσα χρωμίου 

2   

6.  Δεξιά ή αριστερή γωνία σύνδεσης γραφείου με επιφάνεια 
μελαμίνης 25mm πάχος διαστάσεων 60χ60 

1   

7.  Βιβλιοθήκη μελαμίνης με 6/φυλλη (3δίφυλλες των 80cm) 
διαστάσεων 240x54x230h 

1   

8.  Πολυθρόνα εργασίας με επένδυση δερματίνη, relax δύο 
θέσεων, με synchro μηχανισμό, βάση και μπράτσα P.U. 

4   

9.  Γραφείο μελαμίνης με επιφάνεια 25mm πάχος διαστάσεων 
160χ80χ75h με μετώπη μελαμίνης 

4   

10.  Βιβλιοθήκη μελαμίνης 2/φυλλη, διαστάσεων 85χ43χ180h 
κλειστή με ολόκληρες πόρτες και κλειδαριά 

4   

11.  Κάθισμα συνεργασίας με 4/π, με επενδυμένη έδρα-πλάτη 
με δερματίνη, με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής 
βαφής 

15   

12.  Αλλαγή επένδυσης (δερματίνη) και συντήρησης (βίδωμα 
κλπ) σε καθίσματα συνεργασίας τύπου classic 

15   

13.  Προστατευτικό πλαίσιο (plexiglass) πάχους 4mm 
διαστάσεων 180χ30χ100h και με άνοιγμα στο κάτω μέρος 
30χ15h για παράδοση αιτήσεων-εγγράφων 

3   

14.  Προστατευτικό πλαίσιο (plexiglass)  πάχους 4mm 
διαστάσεων 140χ20χ100h και με άνοιγμα στο κάτω μέρος 
30χ15h για παράδοση αιτήσεων-εγγράφων 

1   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

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

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

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Δράμα     /    /2020 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση:  Πλατεία Ελευθερίας       
   66133 Δράμα       
Πληροφορίες:  Σ. Θεοδωρίδου       
Τηλέφωνο:  2521026480 
Ηλ. Ταχυδρομείο: stheo@dimosdramas.gr     

 

Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία 

Τα Γραφεία  λειτουργικό, εργονομικού σχεδιασμού, καλαίσθητο και ανθεκτικής κατασκευής. (Ένα γραφείο 

διαστάσεων 180χ80χ75h και τέσσερα (4) γραφεία διαστάσεων 160χ80χ75h) 

Η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1 οικολογική, πάχους 

25mm, επενδυμένη αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο, με μελαμίνη αντιθαμβωτική, εξαι-

ρετικής αντοχής και αρίστης ποιότητας, σε απόχρωση γκρι, συμβατή με τα υπάρχοντα έπιπλα. Περιμετρικά τα 

εμφανή σόκορα  καλύπτονται με PVC πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς με ειδικό 

μηχάνημα συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει 

την αποκόλλησή του από τη μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

Δημιουργία ειδικού ανοίγματος στην επιφάνεια εργασίας για την τοποθέτηση συστήματος διέλευσης καλω-

δίων (ροζέτα ηλεκτροδότησης). Το άνοιγμα καλύπτεται με τάπα ρυθμιζόμενη Φ60mm από PVC χρώματος 

μαύρου. 

Τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης που είναι και η επιφάνεια πά-

χους 25mm. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριο-

σανίδα επιμελώς με ειδικό μηχάνημα συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρ-

μογή και να μη επιτρέπει την αποκόλλησή του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες 

και λειασμένες. Στο κάτω μέρος κάθε πλαϊνού τοποθετούνται πλαστικά πέλματα, δύο σε κάθε πόδι, με ρε-

γουλατόρο ρύθμισης ύψους για καλύτερη σταθερότητα και οριζοντίωση του γραφείου. 

Η μετώπη-ποδιά του γραφείου είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα ίδιων προδιαγραφών και ποιότητας 

με αυτήν της επιφάνειας, πάχους 18mm. Πάνω κάτω τα σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 2mm ιδίου χρώ-

ματος με τη μελαμίνη. 

Η επιφάνεια εργασίας στηρίζεται στα πόδια του γραφείου μέσω πλαστικών ειδικών αποστατών. Στις λοιπές 

συνδέσεις «Τ» μεταξύ ξύλινων τεμαχίων χρησιμοποιούνται ειδικά συνδετικά στοιχεία (φιράμια) που αποτε-

λούνται από ένα έκκεντρο περιστροφικό σύνδεσμο και μια βίδα φεραμιού, η οποία βιδώνεται με βύσμα. Οι 

συνδέσεις αυτές ενισχύονται και με καβίλιες. 

Η προέκταση γραφείου αριστερά ή δεξιά τεταρτημορίου 135ο
 διαστάσεων 80χ80 

αποτελείται από επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1 

οικολογική, πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο, με μελαμίνη 

αντιθαμβωτική, εξαιρετικής αντοχής  και άριστης ποιότητας σε απόχρωση γκρι, συμβατή με τα υπάρχοντα 

έπιπλα. 

Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμε-

λώς με ειδικό μηχάνημα συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να 
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μην επιτρέπει την αποκόλληση του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμέ-

νες. 

Η σύνδεση της επιφάνειας με το γραφείο πραγματοποιείται με λάμες πάχους 5mm. 

Υλικά σύνδεσης: 8 βίδες εξάγωνες γαλβανιζέ Μ6x20mm & μεταλλικά περικόχλια Μ6 εμφυτευμένα στην κάτω 

πλευρά της επιφάνειας. 

Μεταλλικό πόδι 2 τεμαχίων 

Κατασκευάζεται από σωλήνα μορφής διατομής Φ60cm, πάχους 1,5mm. Στο επάνω άκρο του καταλήγει σε 

μεταλλική πλάκα, πάχους 3mm, που αποτελεί την βάση σύνδεσης του ποδιού με την επιφάνεια της προέκτα-

σης. Υλικά σύνδεσης νοβοπανόβιδες 20 τουλάχιστον χιλιοστών. 

Στο πέλμα και στην επαφή του με το δάπεδο τοποθετείται ειδικός ρεγουλατόρος (Φ70 με εύρος 

διαδρομής 800mm) από ισχυρό πολυαμίδιο που εξασφαλίζει τη σταθερότητα και οριζοντίωση της 

προέκτασης γραφείου. 

Στο μεταλλικό πόδι γίνεται αποξείδωση και φωσφάτωση με ραντισμό. Ακολουθεί στην συνέχεια 

ηλεκτροστατική βαφή. Η βαφή γίνεται με πολυεστερική πούδρα αρίστης ποιότητας .σε θερμοκρασία φούρ-

νου από 180 έως 220 βαθμούς Κελσίου. Η βαφή παρέχει : 

προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου. 

καλυπτικότητα. 

ομοιομορφία σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων. 

ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα. 

Το κυρίως σώμα – κάσωμα της συρταριέρας (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πλάτη) κατασκευάζεται από μοριο-

σανίδα με επένδυση και από τις δύο πλευρές με μελαμίνη. Το πάχος της μελαμίνης είναι περίπου 0,14mm και 

το ελάχιστο βάρος 100gr/m2 .Το συνολικό πάχος μοριοσανίδας είναι 18mm εκτός από το καπάκι που είναι 

25mm σε απόχρωση γκρι, συμβατή με τα υπάρχοντα έπιπλα. Τα σόκορα της συρταριέρας επενδύονται με ABS 

πάχους 2mm. 

Στο κάτω μέρος της βάσης της τροχήλατης συρταριέρας τοποθετούνται 4 τροχοί ‘’caster’’ . Οι τροχοί βιδώνο-

νται με τέσσερις ξυλόβιδες στη βάση. Η τοποθέτηση των τροχών είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την περι-

στροφική κίνησή τους. Ο κάθε τροχός έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50kg.Η σύνδεση όλων των μερών 

του κασώματος (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πάτος) μεταξύ τους γίνεται με φιράμι, καβίλιες και κόλλα υψηλής α-

ντοχής μη τοξική. 

Κάθε συρταριέρα φέρει 3 συρτάρια και μια μολυβοθήκη πλαστική, εσωτερικά στο επάνω συρτάρι. Τα συρτά-

ρια κατασκευάζονται από μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη συνολικού πάχους 12mm. Στην 

μπροστινή πλευρά των συρταριών τοποθετείται μέτωπο πάχους 18mm από το ίδιο υλικό. Τα σόκορα του με-

τώπου επενδύονται περιμετρικά με ABS πάχους 2mm. 

Στο μέτωπο των συρταριών τοποθετείται χειρολαβή μεταλλική διπλής στήριξης. 

Ο πυθμένας των συρταριών γίνεται από χάρμποτ επενδυμένο συνολικού πάχους 4-5mm. 

Η κίνηση των συρταριών γίνεται πάνω σε μεταλλικούς οδηγούς κυλίσεως ακριβείας, άριστης ποιότητας. Η 

κατασκευή των οδηγών είναι τέτοια που εμποδίζει τόσο την πλευρική όσο και την κάθετη μετατόπιση του 

συρταριού και εξασφαλίζει την ασφάλιση του προεκτάματος. Τα ροδάκια των μεταλλικών οδηγών είναι από 

μεταλλικό ρουλεμάν ή από ανθεκτικό πλαστικό (Ertalon).  

Το κάθε συρτάρι έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 40kg σε οποιαδήποτε θέση ανοίγματός του. Στο πάνω 

συρτάρι, τοποθετείται κλειδαριά ασφαλείας, άριστης ποιότητας η οποία κλειδώνει όλα τα συρτάρια. 

Στις βιβλιοθήκες, (85χ43χ75h και 240χ54χ230h και 85χ43χ180h) το κάσωμα και οι πόρτες να είναι από 

μελαμίνη πάχους 18mm. Η πλάτη από μελαμίνη 8mm πάχους. Το επιπλέον καπάκι από μελαμίνη 25mm από-

χρωσης γκρι, συμβατή με τα υπάρχοντα έπιπλα.  Όλα τα εμφανή σόκορα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 



2mm, που επικολλάται στη μοριοσανίδα επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια 

εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλλησή του από τη μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλε-

μένες και λειασμένες. Οι πόρτες αναρτώνται με μεντεσέδες ανοξείδωτους, ανθεκτικής κατασκευής και τέλει-

ας λειτουργίας.  

Οι πόρτες από μελαμίνη φέρνουν εργονομικό πόμολο μονής στήριξης και ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλεί-

ας. Η βιβλιοθήκη διαθέτει ράφια από μελαμίνη πάχους 18mm ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος σε μεταλλικές στάσεις. 

Η βιβλιοθήκη φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους να την επίτευξη οριζοντίωσης. Τα πέλματα εί-

ναι πλαστικά 27mm με ρέγουλα. Υπάρχει ευκολία ρύθμισης χωρίς να απαιτείται σημαντική άσκηση δύναμης 

ή χρήση ειδικών εργαλείων. Οι συνδέσεις στις επιφάνειες της μοριοσανίδας γίνονται με φυτευτά μεταλλικά 

βύσματα (φιράμια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.  

Η πολυθρόνα περιστρεφόμενη με μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας και με μηχανισμό ανάκλη-

σης (RELAX).  Με σύγχρονη σχεδίαση και ανατομικές καμπύλες στις επιφάνειες καθίσματος ώστε να αγκαλιά-

ζει το σώμα  του χρήστη, το κάθισμα αποτελείται από τη βάση του που είναι περιστρεφόμενη, με 5 ακτίνες 

διαμέτρου 65cm και φέρει πέντε τροχούς πολυαμιδίου Φ50 μεγάλης αντοχής, η βάση (αστερίας) του καθί-

σματος είναι μεταλλικός επιχρωμιωμένος με σύγχρονη σχεδίαση. 

Στην υποδοχή της τροχήλατης βάσης προσαρμόζεται με σύσφιξη η κολώνα στήριξης (χαλυβδοσωλήνα 

Φ48χ1,5mm) που αποτελείται από το μεταλλικό οδηγό και το αυτοφερόμενο αμορτισέρ διαδρομής περίπου 

10 εκατοστών. Η κολώνα στήριξης καλύπτεται από πλαστικό το οποίο προσαρμόζεται στη βάση της πεντακτι-

νωτής με τον κορμό του αμορτισέρ.  

Η έδρα και η πλάτη είναι ενιαίες, συμπαγείς και κατασκευασμένες από μορφοποιημένο χάλυβα για την μεγά-

λη ακαμψία και αντοχή της όλης κατασκευής. Στην έδρα και στην πλάτη με ειδικό καλούπι προσαρμόζεται 

μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη όπου επενδύονται με δερματίνη άριστης ποιότητας σε απόχρωση μπορ-

ντώ, συμβατή με τις υπάρχουσες διευθυντικές πολυθρόνες. Με το ίδιο υλικό καλύπτεται και το εξωτερικό 

μέρος της πλάτης. Το κάτω τμήμα της έδρας επενδύεται με φόδρα για λόγους φινιρίσματος, στην καμπύλη 

της έδρας με την πλάτη πολλαπλά παράλληλα γαζιά στο πλάτος της επιφάνειας της έδρας και της πλάτης 

προσδίδουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολυθρόνας, στο επάνω μέρος της πλάτης με ειδικό καλούπι και 

σχεδιασμό, κάνει την πολυθρόνα πολύ ξεχωριστή. Το κάθισμα φέρει μπράτσα κλειστού τύπου, ανατομικής 

μορφής, τα οποία κατασκευάζονται από οβάλ μορφοσωλήνα διαστάσεων 30χ15, σε καμπύλημορφή και επά-

νω τοποθετείται καλουπωτό κάλυμμα πουουρεθάνης μαύρου χρώματος. Τα μπράτσα προσαρμόζονται στα-

θερά σε ειδικά διαμορφωμένη σιδηροσωλήνα χρωμίου οβάλ διατομής (30χ15)χ1,5mm που αγκαλιάζει τα 

πλαϊνά της πολυθρόνας και τονίζει το σχεδιαστικό στυλ  της πολυθρόνας 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
Έδρα: 41χ49 cm (χρηστικό βάθος χ πλάτος) 
Πλάτη: 58χ49 cm (χρηστικό ύψος χ πλάτος) 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΟΡ-

ΤΙΣΕΡ (cm) 

ΥΨΟΣ ΕΔΡΑΣ (cm) ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 

(cm) 

ΠΛΑΤΟΣ (cm) ΒΑΘΟΣ (cm) 

11 45-56 101-112 57 60 

 

Η αριστερή ή δεξιά γωνία σύνδεσης διαστάσεων (60χ60) αποτελείται από επιφάνεια εργασίας κατα-

σκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1 οικολογική, πάχους 18mm, επενδυμένη αμφίπλευ-

ρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο, με μελαμίνη αντιθαμβωτική, εξαιρετικής αντοχής και άριστης 

ποιότητας, σε απόχρωση γκρι, συμβατή με τα υπάρχοντα έπιπλα.  Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτο-

νται με ABS πάχους 2mm που επικολλάται στη μοριοσανίδα επιμελώς με ειδικό μηχάνημα συγκόλλησης πε-

ριθωρίων ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλληση από τη μορι-



οσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες, το τεταρτημόριο συνδέεται με τις επιφάνειες 

των γραφείων με ειδικά μεταλλικά ελάσματα σε προδιαγεγραμμένες θέσεις για την καλύτερη στήριξή του. 

Η πολυθρόνα εργασίας να είναι πολυθρόνα γραφείου τροχήλατη με ανεξάρτητες έδρα –πλάτη. Πολυ-

θρόνα ανατομικά σχεδιασμένη έτσι ώστε να αγκαλιάζει το σώμα του χρήστη. Είναι περιστρεφόμενη και στη 

βάση της έδρας φέρει τρεις ανεξάρτητους μηχανισμούς (RELAX με 2 κινήσεις): 

Ρύθμιση του ύψους της έδρας 

Ρύθμιση της κλίσης της πλάτης 

Ανάκληση (RELAX) ταυτόχρονα της έδρας και της πλάτης.  

Οι ρυθμίσεις ενεργοποιούνται ιδιαίτερα εύκολα μέσω εργονομικών χειρολαβών (για τη ρύθμιση πλάτης αρι-

στερά, ενώ για το ύψος και την ανάκληση, δεξιά στο κάθισμα του χρήστη). Η βάση είναι πλαστική με 5 ακτί-

νες διαμέτρου 65cm. Το κάτω μέρος κάθε ακτίνας φέρει πλαστική ρόδα Φ50 μεγάλης αντοχής. Ο κορμός εί-

ναι από σωλήνα Φ48χ1,5mm πάχος όπου εσωτερικά τοποθετείται  αυτόματος μηχανισμός ανύψωσης (αμορ-

τισέρ ασφαλείας πεπιεσμένου αέρα). Το αμορτισέρ είναι διαδρομής περίπου δώδεκα (12) cm. Εξωτερικά ο 

κορμός καλύπτεται από πλαστικό τηλεσκοπικό ποτήρι μαύρου χρώματος. Η έδρα και η πλάτη είναι κατα-

σκευασμένες από πλαστικό συνθετικό υλικό πάνω στο οποίο προσαρμόζεται στρώμα αφρώδους υλικού ελά-

χιστου βάρους 40kg/m3, πάχους 50mm με επικάλυψη ταπετσαρίας δερματίνη, χρώματος μαύρο, βραδύκαυ-

στης, αντιολισθητικής, άριστης ποιότητας, βάρους τουλάχιστον 400gr/m2. Για λόγους αισθητικής αλλά και 

προστασίας των άκρων της επένδυσης, στο κάτω μέρος της έδρας και στο πίσω μέρος της πλάτης, τοποθε-

τούνται χυτοκαλουπωτά κελύφη από άκαυστο πλαστικό πολυπροπυλενίου. Η έδρα συνδέεται με την πλάτη 

μέσω λάμας 40χ6mm που για λόγους αισθητικής καλύπτεται με φυσούνα πλαστική. 

Στη βάση της έδρας προσαρμόζονται μπράτσα με σύγχρονη εργονομική σχεδίαση, κατασκευασμένα από 

μαύρη ομογενοποιημένη πολυουρεθάνη. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Έδρα: 43χ44 cm (βάθος χ πλάτος) 

Πλάτη: 48χ40 cm (ύψος χ πλάτος) 

Μπράτσα 29χ27χ5,5 cm (μήκος χ ύψος χ πλάτος 

 

ΥΨΟΣ ΕΔΡΑΣ 

(cm) 

ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 

(cm) 

ΠΛΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΜΠΡΑΤΣΑ (cm) 

ΠΛΑΤΟΣ ΜΕ 

ΜΠΡΑΤΣΑ (cm) 

ΒΑΘΟΣ (cm) ΒΑΡΟΣ (cm) 

50-62 101-113 44 59 50-66 16,3 

 

Καθίσματα συνεργασίας με 4/π, επενδυμένη έδρα-πλάτη με δερματίνη χρώματος μαύρου. Μεταλλι-

κός σκελετός ηλεκτροστατικής βαφής. Χωρίς μπράτσα. 

Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνες  ανοπτημένους (μαλακούς)  οβάλ, διατομής δια-

στάσεων 30χ15 mm και στρόγγυλης διατομής Φ 19mm, όλες πάχους 1,5 mm (ανοχή ±5%). 

Η ηλεκτροσυγκολλητή ραφή των σιδηροσωλήνων είναι συνεχής, ομοιόμορφη και ισοπαχής. Ο σκελετός σχη-

ματίζεται με την ηλεκτροσυγκόλληση πέντε (5) τεμαχίων σιδηροσωλήνων. Δύο όμοια τεμάχια ανοιχτού λάμ-



δα που σχηματίζουν τα τέσσερα πόδια του καθίσματος (οβάλ 30χ15), ένα τεμάχιο σχήματος σπαστού Π σαν 

στήριγμα έδρας και πλάτης (οβάλ 30χ15) και δύο τεμάχια συνδετήριων τραβέρσων των ποδιών (Φ19). 

Στα κάτω άκρα των ποδιών για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων τοποθετούνται πλαστικά πέλματα (τά-

πες) από μαλακό πολυαιθυλένιο, άριστης ποιότητας, χρώματος μαύρου. Τα πλαστικά πέλματα είναι ανθεκτι-

κά σε καταπονήσεις και εφαρμόζουν πλήρως στους  σιδηροσωλήνες των ποδιών. 

Η βαφή του σκελετού γίνεται ηλεκτροστατικά με πούδρα epoxy-polyester, αφού περάσει πρώτα τα στάδια 

καθαρισμού-απολάδωσης-φωσφάτωσης και ολοκληρώνεται σε κλίβανο με θερμοκρασία 200°C. 

Η βαφή παρέχει: 

 Προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου. 

 Καλυπτικότητα. 

 Ομοιομορφία σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων. 

 Ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα. 

Οι ταπετσαρίες της έδρας και πλάτης παρέχουν μεγάλη άνεση στο χρήστη. Αποτελούνται από ενισχυμένο 

πολυπροπυλένιο, υλικό πάνω στο οποίο προσαρμόζεται ομογενοποιημένη αφρώδης πολυουρεθάνη πά-

χους τουλάχιστον 50mm με επικάλυψη ταπετσαρίας (δερματίνη) χρώματος μαύρου, βραδύκαυστη, αντι-

ολισθητική & άριστης ποιότητας. 

Για λόγους αισθητικής αλλά και προστασίας των άκρων της επένδυσης, στο κάτω μέρος της έδρας και στο 

πίσω της πλάτης, τοποθετούνται χυτοκαλουπωτά κελύφη από άκαυστο πλαστικό πολυπροπυλενίου. 

Η έδρα και η πλάτη προσαρμόζονται στον μεταλλικό σκελετό με μεταλλικούς ανοξείδωτους κοχλίες 

Μ6χ16. 

Διαστάσεις έδρας: 450χ405mm 

Διαστάσεις πλάτης: 450χ330mm 

Η αλλαγή επένδυσης στα 15 τεμάχια/υπάρχοντα καθίσματα συνεργασίας, έδρα – πλάτη κομπλέ 

 

Τα προστατευτικά πλαίσια αποτελούνται από Plexi Glass ακρυλικά φύλλα πάχους 4mm clear διάφανο 

(υψηλής αντοχής). Με επεξεργασία laser με τις κατάλληλες θερμοκρασίες κοπής και με κατάλληλη διαμόρ-

φωση φινιρισμάτων για την αποφυγή τραυματισμών. 

Υψηλή διαφάνεια μέχρι και 92% και σταθερότητα χρώματος σε βάθος χρόνου (ανθεκτικό στην υπεριώδη α-

κτινοβολία και στις γενικές καιρικές συνθήκες). 

Με άνοιγμα 30 x 15h στο κάτω μέρος για παράδοση αιτήσεων - εγγράφων και διεκπεραίωση συναλλαγών 

ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Ύψος από 70 – 100cm και με διαμόρφωση στην κατάληξη πτερυγίου 10cm σε γωνία 60o και πλαϊνά στοχεία 

τριγωνικά βάσης 25cm. 

Με πέλματα 25 x 10 με ταινία διπλής όψεως για εφαρμογή και σε τζάμι. 

 

    Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                        Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
                                                                                            ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
                                                                                             ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
    ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 

 
 
 



 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση:  Πλατεία Ελευθερίας       
   66133 Δράμα       
Πληροφορίες:  Σ. Θεοδωρίδου       
Τηλέφωνο:  2521026480 

Ηλ. Ταχυδρομείο: stheo@dimosdramas.gr     
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΥΝΟΛΟ 

1.  Γραφείο  με επιφάνεια εργασίας 25mm πάχος 
διαστάσεων 180χ80χ75h με μετώπη μελαμίνης 

1 130,00€ 130,00€ 

2.  Προέκταση γραφείου αριστερά ή δεξιά τεταρτημορίου 
135ο διαστάσεων 80χ80 με επιφάνεια 25mm πάχος και 
μεταλλικό ποδαρικό Φ60, ηλεκτροστατικής βαφής 

1 100,00€ 100,00€ 

3.  Συρταριέρα τριών συρταριών διαστάσεων 42χ60χ57h, 
τροχήλατη 

6 100,00€ 600,00€ 

4.  Βιβλιοθήκη μελαμίνης 85χ43χ75h κλειστή με πόρτες και 
κλειδαριά 

1 100,00€ 100,00€ 

5.  Πολυθρόνα με επένδυση δερματίνη, ρύθμιση πλάτης, 
βάση και μπράτσα χρωμίου 

2 180,00€ 360,00€ 

6.  Δεξιά ή αριστερή γωνία σύνδεσης γραφείου με 
επιφάνεια μελαμίνης 25mm πάχος διαστάσεων 60χ60 

1 66,00€ 66,00€ 

7.  Βιβλιοθήκη μελαμίνης με 6/φυλλη (3δίφυλλες των 80cm) 
διαστάσεων 240x54x230h 

1 610,00€ 610,00€ 

8.  Πολυθρόνα εργασίας με επένδυση δερματίνη, relax δύο 
θέσεων, με synchro μηχανισμό, βάση και μπράτσα P.U. 

4 165,00€ 660,00€ 

9.  Γραφείο μελαμίνης με επιφάνεια 25mm πάχος 
διαστάσεων 160χ80χ75h με μετώπη μελαμίνης 

4 110,00€ 440,00€ 

10.  Βιβλιοθήκη μελαμίνης 2/φυλλη, διαστάσεων 85χ43χ180h 
κλειστή με ολόκληρες πόρτες και κλειδαριά 

4 150,00€ 600,00€ 

11.  Κάθισμα συνεργασίας με 4/π, με επενδυμένη έδρα-
πλάτη με δερματίνη, με μεταλλικό σκελετό 
ηλεκτροστατικής βαφής 

15 30,00€ 
 

450,00€ 

12.  Αλλαγή επένδυσης (δερματίνη) και συντήρησης (βίδωμα 
κλπ) σε καθίσματα συνεργασίας τύπου classic 

15 17,00€ 255,00€ 

13.  Προστατευτικό πλαίσιο (plexiglass) πάχους 4mm 
διαστάσεων 180χ30χ100h και με άνοιγμα στο κάτω 
μέρος 30χ15h για παράδοση αιτήσεων-εγγράφων 

3 120,00€ 360,00€ 

14.  Προστατευτικό πλαίσιο (plexiglass)  πάχους 4mm 
διαστάσεων 140χ20χ100h και με άνοιγμα στο κάτω 
μέρος 30χ15h για παράδοση αιτήσεων-εγγράφων 

1 100,00€ 100,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 4.831,00€ 

ΦΠΑ 24% 1.159,44€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.990,44€ 
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                                                                                            ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
    ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 
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