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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Το τμήμα Προμηθειών
Του Δήμου μας
Θέμα : «Προμήθεια δύο (2) περιστρεφόμενων καθισμάτων γραφείου».

Σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια δύο (2)
περιστρεφόμενων καθισμάτων γραφείου για τον εξοπλισμό του
Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης, σε αντικατάσταση των δύο (2) που
έχουν σπάσει, με τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία:
1. Δύο (2) περιστρεφόμενα καθίσματα γραφείου.
Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία







Επένδυση υφάσματος
Χαμηλή πλάτη
Βάση καθίσματος με πεντακτινωτή διάμετρο 660mm
από χυτό αλουμίνιο και γυαλισμένη
Οι τροχοί δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό
(πολυαμίδιο) με κάλυμα από το ίδιο υλικό.
Έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος,
ενεργοποίηση με μοχλό που βρίσκεται κάτω και
πλευρικά της έδρας.
Μηχανισμό ανάκλισης της ενιαίας έδρας –πλάτης,
κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο και χάλυβα και
να επιτρέπει την ανάκλιση για την έδρα-πλάτη (RELAX).
Η ρύθμιση γίνεται μέσω στροφείου που βρίσκεται κάτω
και στο κέντρο του μηχανισμού ο οποίος φέρει
σύστημα anti-panic και σύστημα ρύθμισης για
ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του
χρήστη. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω μοχλού που βρίσκεται
κάτω από το κάθισμα.
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Σκελετός καθίσματος ενιαίος και κατασκευασμένος από
φύλλα ξύλου οξιάς, διαμορφωμένα και συγκολλημένα
υπό πίεση πάχους 12mm.
Επί της πλάτης τοποθετείται μαξιλάρι από αφρώδη
πολυουρεθάνη, πάχους 50mm, ενώ στην έδρα πάχους
60mm και πυκνότητας 40kg/m3 .
Μπράτσα κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο,
επινικελωμένα και επενδεδυμένα με λεπτό αφρώδες
υλικό από δερματίνη.

προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας
αυτής, για ποσό ύψους 500,96 ευρώ με το Φ.Π.Α. (404,00 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ).
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
ΦΕΚ 147 Τεύχος Α’/8-8-2016, την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.
3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007, τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, το
Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Τεύχος Α’) καθώς και το άρθρο 203 του
Ν.4555/18.
Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της
ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α.
10.7133 (Έπιπλα - σκεύη) του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ.
Έτους 2021.
Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
-να λάβετε απόφαση για υποχρέωση ανάληψης δαπάνης,
-να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39111100-4 (Περιστρεφόμενα καθίσματα)

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης

Αθανασία Παπατολίδου

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6061750aac70e767980af1ba στις 29/03/21 12:54

