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ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1)
2)
3)
4)
5)

Της παρ. 3 του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014.
Της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.
Του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016.
Του άρθρο 5 της αριθμ. 57654/22-5-2017 ΥΑ (Α΄ 1781).
Του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
Για την κάλυψη των αναγκών του νεοσύστατου γραφείου Εσόδων και Ακίνητης

Περιουσίας που ανήκει στην Διεύθυνση Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου και βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου
Μεταξουργείου Βόλου, απαιτείται η διενέργεια της προμήθειας δύο (2)

καρεκλών

γραφείου τροχήλατες για το νεοσύστατο γραφείο Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας που
βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Μεταξουργείου Βόλου.
Η προς ανάληψη δαπάνη κρίνεται αναγκαία για την λειτουργία του νεοσύστατου
γραφείου Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας που θα λειτουργήσει και θα εξυπηρετεί

τους δημότες.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παρακάτω πίστωση, που αφορά τη δαπάνη με τίτλο
«Προμήθεια δύο (2) καρεκλών γραφείου τροχήλατες για το νεοσύστατο γραφείο Εσόδων
και Ακίνητης Περιουσίας που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Μεταξουργείου Βόλου», η
οποία έχει εγγραφεί στον Κ.Α 10-7133.100 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού
έτους 2020.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά δύο (2) καρεκλών γραφείου τροχήλατες:

Καρέκλα γραφείου τροχήλατη με μπράτσα και ύφασμα, μεταβλητού ύψους

-

καθίσματος , η βάση της καρέκλας θα είναι κατασκευασμένη από υψηλής
ποιότητας σίδηρο με επικάλυψη από χρώμιο και θα έχει πέντε τροχούς. Το
κάθισμα θα έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός
υδραυλικού αμορτισέρ. Θα έχει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη και
οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί θα αντικατασταθεί από τον προμηθευτή.
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ΣΥΝΟΛΟ

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών στο κτίριο
του Μεταξουργείου Βόλου με ευθύνη του προμηθευτή.
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