
 

   
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

Δ Η ΜΟ Σ  ΝΙ Κ ΑΙ ΑΣ  –  Α ΓΙ Ο Υ Ι Ω Α ΝΝΗ  Ρ Ε ΝΤ Η           

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ  

ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Επισκευή και Συντήρηση 

Πολιτιστικών Χώρων, 

Θεάτρων κ.λ.π. 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καθίσματα πλαστικά 

θεάτρου 

ΤΕΜ. 210 9,80 2.058,00€ 

      

    ΣΥΝΟΛΟ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

2.058,00€ 

    ΦΠΑ 24% 493,92€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ: 

 

2.551,92€ 

 

 

 

                    

 

 

 

 

     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  

 

 

ΑΥΓΕΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ΑΥΓΕΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

Δ ΗΜΟΣ ΝΙΚ ΑΙ ΑΣ  –  ΑΓ ΙΟ Υ ΙΩ ΑΝΝ Η ΡΕ ΝΤ Η          

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                              Νίκαια : 17/02/2021 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             Αρ. Πρωτ.: 4995 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 
Επισκευή και Συντήρηση 

Πολιτιστικών Χώρων, Θεάτρων 

κ.λ.π. 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση τις προμήθειας καθισμάτων για τις ανάγκες 

Κηποθεάτρου  του Δήμου. 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 2.551,92€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7133.0003 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. 
 

Η προμήθεια καθισμάτων θα πρέπει γενικά να διακρίνεται από τα παρακάτω τεχνικά 
στοιχεία: 

 

     Τα καθίσματα  θα πρέπει να είναι: 

Διαστάσεις: 
42cm πλάτος 

34cm ύψος 

44cm βάθος 
Χρώμα: ΜΠΕΖ – IVORY 

 

Η εγκατάσταση πρέπει να επιτυγχάνεται με χρήση τριών σημείων (2 επάνω στο κάθισμα, και 1 
μπροστά) έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί είτε απευθείας στην κερκίδα, είτε σε μεταλλική 

βάση. 

Κατασκευασμένο από Polypropylene Co-polymer με την μέθοδο injection moulding. 



 

 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: 

 

Ultra violet 915 (UV) προσθετικό masterbatch, κατάλληλο για έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες. 

Αντιστατικό προσθετικό masterbatch, κατάλληλο για μείωση συγκέντρωσης σκόνης στις 
επιφάνειες του καθίσματος. 

Flame retardant (FR), masterbatch βραδύκαυστο υλικό, που το κατατάσσει στην κατηγορία 

"δύσκολα αναφλέξιμα", σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α, και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα V2 ή Class1, αποδεκτά από τις FIFA & UEFA. 

Τα καθίσματα θα παραδοθούν και θα παραμείνουν στις αποθήκες του Δήμου μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου μας.  Θα παραδοθούν εφάπαξ με προθεσμία 1 
μήνα από την  ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

 

 

       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
  

         

 

 

ΑΥΓΕΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      ΑΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 Τα προσκομιζόμενα καθίσματα θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και 

κανονισμούς (ΕΛ.ΟΤ.ΕΝ) και με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής και 

λειτουργίας (DIN, ISO, VDE κ.λ.π.). 
 Τα καθίσματα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευασμένα 

σύμφωνα με τις κατά DIN ισχύουσες προδιαγραφές, θα φέρουν τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά και 

διεθνή πιστοποιητικά, καθώς και όλες τις νομοθετικές διατάξεις που τα διέπουν. 

 Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των καθισμάτων, δειγματοληψίες, δοκιμασίες και 
ελέγχους όλων των καθισμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση 

όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στα Πρότυπα του ΕΛ.ΟΤ., στους 
κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους 

και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. Που αντικαθιστά ή 

συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.  
 Τέλος για ότι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί 

Κανονισμοί (DIN), οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι 

προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή. 

 Όλα τα καθίσματα πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν 
στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον 

αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική 

επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.  
 Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει σε προκαθορισμένο χώρο εφάπαξ με προθεσμία 

1 μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 Όλα τα προσκομιζόμενα καθίσματα θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα 
με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος 

παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, 

δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας, α’ διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται 
από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα 

προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.  

 
           

Ο Συντάξας  

 

 

                                                      ΑΥΓΕΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  


