
Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.       

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

 

 

 

 

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων  
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής 

Δ/νση: Φίλωνος 91, Πειραιάς Αττικής, Τ.Κ. 18535 

Τηλ: 2104120002-4-9 

Fax: 2104120006 

Ιστοσελίδα:www.atticalag.gr 

e-mail: info@atticalag.gr 

    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την προμήθεια 

και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείου 
Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. 

 

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 και βάσει του ΦΕΚ 2747/Β’/4-8-2017 («Πλαίσιο 
υλοποίησης υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 - 
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020»), θα προβεί σε Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του προγράμματος. 

 

Τα είδη που θα προμηθευτεί το Δίκτυο, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλων και λοιπού εξοπλισμού στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της 

ΟΤΔ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

http://www.atticalag.gr/
mailto:info@atticalag.gr


ΕΝΟΤΗΤΑ Α-ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.       

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Υ 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ/ΧΡΩΜΑ 

A.7 Ροτόντα με 
γυάλινη 
επιφάνεια 
D:1200 (mm) 

1 Ροτόντα με γυάλινη επιφάνεια, ελάχιστης διαμέτρου D:1200mm. 
 Κάθετο στήριγμα από βαμμένο χαλύβδινο σωλήνα χρώματος τύπου 

RAL 9006 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικής διαμέτρου 40 
mm x πάχους 1,5mm. 

 Επιφάνεια εργασίας από γυαλί χρώματος λευκού χημικής αμμοβολής 
ελάχιστού πάχους 12 mm. 

Τύπου SLIM της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

1.ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
: ΓΑΥΛΙΝΗ ΑΣΠΡΗ 

2.ΣΚΕΛΕΤΟΣ:Μεταλλικός Βαμμένος ΤΥΠΟΥ RAL9006 

A.8 Βιβλιοθήκη 
ανοικτή 
διαστάσεων 
800Χ400Χ20
00Η (mm) 

2 Βιβλιοθήκη ανοικτή διαστάσεων 800mmΧ400mmΧ2000mm Η. 
 Κάσωμα βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 

Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm με 
ρεγουλατόρους οριζοντίωσης ενδεικτικά από 0-10 mm. 

 Πλάτη βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, 
με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm. 

 4 Ράφια βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 
Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 22mm. 

Σημείωση: Τα αναφερόμενα ύψη των βιβλιοθηκών δεν 
συμπεριλαμβάνουν το ύψος των ρεγουλατόρων. 

Τύπου ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

 

ΚΑΣΩΜΑ/ΠΛΑΤΗ/ΡΑΦΙΑ: 

ΤΥΠΟΥ ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ F509 



ΕΝΟΤΗΤΑ Α-ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.       

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.9 Βιβλιοθήκη 
ανοικτή 
διαστάσεων 
400Χ400Χ20
00Η (mm) 

2 Βιβλιοθήκη ανοικτή διαστάσεων 400mmΧ400mmΧ2000mm Η. 
 Κάσωμα βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 

Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm με 
ρεγουλατόρους οριζοντίωσης ενδεικτικά από 0-10 mm. 

 Πλάτη βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, 
με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm. 

 4 Ράφια βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 
Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 22mm. 

Σημείωση: Τα αναφερόμενα ύψη των βιβλιοθηκών δεν 
συμπεριλαμβάνουν το ύψος των ρεγουλατόρων. 

Τύπου ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

 

ΚΑΣΩΜΑ/ΠΛΑΤΗ/ΡΑΦΙΑ:  
ΤΥΠΟΥ ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ F509 

A.10 Βιβλιοθήκη 
ανοικτή 
διαστάσεων 
800Χ400Χ80
0Η (mm) 

3 Βιβλιοθήκη ανοικτή διαστάσεων 800mmΧ400mmΧ800mm Η. 
 Κάσωμα βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 

Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm με 
ρεγουλατόρους οριζοντίωσης ενδεικτικά από 0-10 mm. 

 Πλάτη βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, 
με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm. 

 4 Ράφια βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 
Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 22mm. 

Σημείωση: Τα αναφερόμενα ύψη των βιβλιοθηκών δεν 
συμπεριλαμβάνουν το ύψος των ρεγουλατόρων. 

Τύπου ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

 

ΚΑΣΩΜΑ/ΠΛΑΤΗ/ΡΑΦΙΑ:  
ΤΥΠΟΥ ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ F509 



ΕΝΟΤΗΤΑ Α-ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.       

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.11 Βιβλιοθήκη 
ανοικτή 
διαστάσεων 
400Χ400Χ80
0Η (mm) 

1 Βιβλιοθήκη ανοικτή διαστάσεων 400mmΧ400mmΧ800mm Η. 
 Κάσωμα βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 

Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm με 
ρεγουλατόρους οριζοντίωσης ενδεικτικά από 0-10 mm. 

 Πλάτη βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, 
με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm. 

 4 Ράφια βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 
Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 22mm. 

Σημείωση: Τα αναφερόμενα ύψη των βιβλιοθηκών δεν 
συμπεριλαμβάνουν το ύψος των ρεγουλατόρων. 

Τύπου ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

 

 

ΚΑΣΩΜΑ/ΠΛΑΤΗ/ΡΑΦΙΑ:  
ΤΥΠΟΥ ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ F509 

A.12 Βιβλιοθήκη 
ημίκλειστη 
διαστάσεων 
800Χ400Χ20
00Η (mm) 

3 Βιβλιοθήκη ημίκλειστη διαστάσεων 800mmΧ400mmΧ2000mm Η. 
 Κάσωμα βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 

Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm με 
ρεγουλατόρους οριζοντίωσης ενδεικτικά από 0-10 mm. 

 Πλάτη βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, 
με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm. 

 4 Ράφια βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 
Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 22mm. 

 2 Καπάκια βιβλιοθήκης διαστάσεων 400mmX800mm H, από 
μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη 
επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί F509 της εταιρείας 
ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm με αντίστοιχους 
μηχανισμού τοποθέτησης (μεντεσέδες), πόμολα μεταλλικά βαμμένα 
και μηχανισμό κλειδώματος. 

Σημείωση: Τα αναφερόμενα ύψη των βιβλιοθηκών δεν 
συμπεριλαμβάνουν το ύψος των ρεγουλατόρων. 

Τύπου ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

ΚΑΣΩΜΑ/ΠΛΑΤΗ/ΡΑΦΙΑ/ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΟΡΤΑΣ:  
ΤΥΠΟΥ ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ F509 

 



ΕΝΟΤΗΤΑ Α-ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.       

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.13 Βιβλιοθήκη 
ημίκλειστη 
διαστάσεων 
400Χ400Χ20
00Η (mm) 

1 Βιβλιοθήκη ημίκλειστη διαστάσεων 400mmΧ400mmΧ2000mm Η. 
 Κάσωμα βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 

Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm με 
ρεγουλατόρους οριζοντίωσης ενδεικτικά από 0-10 mm. 

 Πλάτη βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, 
με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm. 

 4 Ράφια βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 
Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί 
της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 22mm. 

 1 Καπάκι βιβλιοθήκης διαστάσεων 400mmX800mm H, από 
μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη 
επίστρωση μελαμίνης χρώματος  τύπου Γκρι Ασημί F509 της εταιρείας 
ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm με αντίστοιχους 
μηχανισμού τοποθέτησης (μεντεσέδες), πόμολο μεταλλικά 
γυαλισμένα και μηχανισμό κλειδώματος. 

Σημείωση: Τα αναφερόμενα ύψη των βιβλιοθηκών δεν 
συμπεριλαμβάνουν το ύψος των ρεγουλατόρων. 

Τύπου ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

ΚΑΣΩΜΑ/ΠΛΑΤΗ/ΡΑΦΙΑ/ΚΑΠΑΚΙΑ 
ΠΟΡΤΑΣ:  

ΤΥΠΟΥ ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ F509 



ΕΝΟΤΗΤΑ Α-ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.       

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.14 Βιβλιοθήκη 
ημίκλειστη 
με 
Υαλόθυρα 
Αμμοβολισμ
ένη 
διαστάσεων 
800Χ400Χ20
00Η (mm) 

2 Βιβλιοθήκη ημίκλειστη διαστάσεων 800mmΧ400mmΧ2000mm Η. 
 Κάσωμα βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 

Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ενδεικτικού πάχους 18mm με 
ρεγουλατόρους οριζοντίωσης ενδεικτικά από 0-10 mm. 

 Πλάτη βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, 
με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm. 

 4 Ράφια βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 
Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 22mm. 

 2 Καπάκια βιβλιοθήκης διαστάσεων 400mmX800mm H, από 
μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη 
επίστρωση μελαμίνης χρώματος τύπου Γκρι Ασημί F509 της εταιρείας 
ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm με αντίστοιχους 
μηχανισμού τοποθέτησης (μεντεσέδες), πόμολα μεταλλικά 
γυαλισμένα και μηχανισμό κλειδώματος. 

 2 Υαλόθυρες Αμμοβολισμένες διαστάσεων 8400mmΧ1200mm με 
πλαίσιο αλουμινίου, αντίστοιχους μηχανισμού τοποθέτησης 
(μεντεσέδες) και πόμολα μεταλλικά βαμμένα. 

Σημείωση: Τα αναφερόμενα ύψη των βιβλιοθηκών δεν 
συμπεριλαμβάνουν το ύψος των ρεγουλατόρων. 

Τύπου ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

 

1.ΚΑΣΩΜΑ/ΠΛΑΤΗ/ΡΑΦΙΑ/ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΟΡΤΑΣ: ΤΥΠΟΥ 
ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ F509 

 

2.ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ:ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ 
ΠΟΜΟΛΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ RAL9006 



ΕΝΟΤΗΤΑ Α-ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.       

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.15 Βιβλιοθήκη 
ημίκλειστη 
με 
Υαλόθυρα 
Αμμοβολισμ
ένη 
διαστάσεων 
400Χ400Χ20
00Η (mm) 

2 Βιβλιοθήκη ημίκλειστη διαστάσεων 400mmΧ400mmΧ2000mm Η. 
 Κάσωμα βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 

Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ενδεικτικού πάχους 18mm με 
ρεγουλατόρους οριζοντίωσης ενδεικτικά από 0-10 mm. 

 Πλάτη βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, 
με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm. 

 4 Ράφια βιβλιοθήκης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 
Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος τύπου Γκρι Ασημί 
F509 της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 22mm. 

 2 Καπάκια βιβλιοθήκης διαστάσεων 400mmX800mm H, από 
μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη 
επίστρωση μελαμίνης χρώματος τύπου Γκρι Ασημί F509 της εταιρείας 
ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ενδεικτικού πάχους 18mm με αντίστοιχους 
μηχανισμού τοποθέτησης (μεντεσέδες), πόμολα μεταλλικά 
γυαλισμένα και μηχανισμό κλειδώματος. 

 1 Υαλόθυρα Αμμοβολισμένη διαστάσεων 8400mmΧ1200mm με 
πλαίσιο αλουμινίου, αντίστοιχους μηχανισμού τοποθέτησης 
(μεντεσέδες) και πόμολα μεταλλικά βαμμένα. 

Σημείωση: Τα αναφερόμενα ύψη των βιβλιοθηκών δεν 
συμπεριλαμβάνουν το ύψος των ρεγουλατόρων. 

Τύπου ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

 

1.ΚΑΣΩΜΑ/ΠΛΑΤΗ/ΡΑΦΙΑ/ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΟΡΤΑΣ: 
ΤΥΠΟΥ ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ F509 

 

2.ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ:ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟΚΑΙ 
ΠΟΜΟΛΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ RAL9006 



ΕΝΟΤΗΤΑ Α-ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.       

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.16 Συρταριέρα 
εργασίας 
τροχήλατη 

διαστάσεων 
433x600x65

0H 

(mm) 

4 Συρταριέρα εργασίας διαστάσεων 433x600x650H με: 
 Τρία συρτάρια και ξεχωριστό συρτάρι μολυβοθήκη. 
 Απλούς οδηγούς κύλισης. 
 Μεταλλικά συρτάρια που θα καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης και θα 

ανοίγουν κατ’ ελάχιστο 70%. 
 Αντοχή συρταριών σε βάρος 20kg κατ’ ελάχιστο. 
 Ενδεικτικό πάχος λαμαρίνας συρταριών 0,6mm. 
 Τροχήλατη με ροδάκια. 
 Κάσωμα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm κατηγορίας Ε1, με 

αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος Γκρι Ασημί F509 της 
εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

 Κλειδαριά ασφαλείας 

 Χερούλια Λευκά Πλαστικά για 2 τμχ και γκρι μεταλλικά RAL9006 για τα 
υπόλοιπα 2τμχ 

Τύπου Ε ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ 
ΑΒΕΕΑ 

1.ΚΑΣΩΜΑ/ΚΟΥΤΕΛΑ/ΚΑΠΑΚΙ:  
ΤΥΠΟΥ ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ F509 

2.ΧΕΡΟΥΛΙΑ:ΛΕΥΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (Χ2) 
3.ΧΕΡΟΥΛΙΑ: ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΥΠΟΥ RAL9006 (X2) 



ΕΝΟΤΗΤΑ Α-ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.       

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.18 Τροχήλατο 
κάθισμα 
εργασίας 

2 Τροχήλατο κάθισμα εργασίας με: 
 Βάση πεντακτινωτή ενδεικτικής διαμέτρου 660 mm από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή 
RAL9006. 

 Τροχοί δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό  και κάλυμμα 
τροχών. 

 Έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος. 
 Μηχανισμός ανάκλισης της έδρας και του στηρίγματος της πλάτης. 
 Έδρα από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση 

(κοντραπλακέ), ενδεικτικού πάχους 12 mm με μαξιλάρι από αφρώδη 
πολυουρεθάνη ενδεικτικού πάχους 40 mm, επενδυμένο με 
ταπετσαρία με επένδυση δερματίνης,  χρώματος τύπου Γκρι-Μπλε 
(Β2Τ2) της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

 Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος 480 mm, βάθος 470 mm. 
 πλάτη από ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από διαμορφωμένα 

και συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ, με ενσωματωμένη στήριξη 
οσφυϊκής χώρας η οποία θα ρυθμίζεται καθ’ ύψος κατά τουλάχιστον 
70mm, με μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη ενδεικτικού πάχους 
40mm, επενδυμένο με επένδυση δερματίνης, χρώματος τύπου ΓΚΡΙ-
ΜΠΛΕ (Β2Τ2) της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

 Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης: ύψος 660 mm, πλάτος 480 mm. 
 Μπράτσα κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό υλικό με δυνατότητα 

ρύθμισης καθ’ ύψος και κατά πλάτος. Το πάνω μέρος των μπράτσων 
θα έχει διάσταση ενδεικτικά  230x82 mm. 

Τύπου SMART της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

 

1.ΤΡΟΧΟΙ:ΠΕΝΤΑΝΕΥΡΟ ΤΥΠΟΥ RAL9006 

2.ΕΔΡΑ-ΠΛΑΤΗ: 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ(ΓΚΡΙ-ΜΠΛΕ) ΤΥΠΟΥ Β2Τ2 



ΕΝΟΤΗΤΑ Α-ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.       

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.19 Τροχήλατο 
διευθυντικό 
κάθισμα 

2 Τροχήλατο διευθυντικό κάθισμα με: 
 Βάση πεντακτινωτή ενδεικτικής διαμέτρου 660 mm από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή 
RAL7021. 

 Τροχοί δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό  και κάλυμμα 
τροχών. 

 Έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος. 
 Μηχανισμός ανάκλισης της έδρας και του στηρίγματος της πλάτης. 
 Έδρα  κατασκευασμένη από χυτοπρεσσαριστό πλαστικό με 

καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη ενδεικτικού 
πάχους 60 mm,  επενδύμένο με ταπετσαρία δερματίνης τύπου 
κόκκινο (R2T2) της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

 Δυνατότητα ρύθμισης του βάθους της έδρας οριζόντια ενδεικτικά από 
0-60mm και σταθεροποίησης τουλάχιστον σε 5 θέσεις. 

 Πλάτη κατασκευασμένη από κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, 
διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (φορμαρισμένο 
κοντραπλακέ), ενδεικτικού πάχους 12 mm με καλουπωτό μαξιλάρι 
από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 50 mm, επενδυμένο 
αμφίπλευρα με ταπετσαρία δερματίνης τύπου κόκκινο (R2T2)της 
εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ. 

 Στροφείο στο πλαϊνό μέρος της πλάτης, το οποίο θα ρυθμίζει  (μέσω 
εσωτερικού μηχανισμού)  την καμπυλότητα στο ύψος των οσφυϊκών 
σπονδύλων για καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης. 

 Ειδικό στροφείο στο πίσω και κάτω μέρος της πλάτης  για την ρύθμιση 
του ύψους  της πλάτης. 

 Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης: ύψος 840 mm, πλάτος 520 mm. 
 Μπράτσα καθίσματος με σταθερό ύψος από θερμοπλαστικό υλικό. 
 Ενδεικτικές διαστάσεις μπράτσων 280x64 mm. 

Τύπου Vip της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ  

1.ΠΕΝΤΑΝΕΥΡΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ RAL7021 

2.ΕΔΡΑ-ΠΛΑΤΗ:ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΥΠΟΥ  R2T2 



ΕΝΟΤΗΤΑ Α-ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.       

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.20 Κάθισμα 
συνεργασίας 

4 Κάθισμα συνεργασίας με: 
 Σκελετό κατασκευασμένο από σωλήνα κυκλικής διατομής, ενδεικτικής 

διαμέτρου 26 mm και ενδεικτικού πάχους 2 mm, διαμορφωμένο σε 
σχήμα S. 

 Έδρα κατασκευασμένη από συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα-πλακέ 
ξύλου ενδεικτικού πάχους 12mm, με χυτή πολυουρεθάνη επενδυμένη 
με ταπετσαρία δερματίνης τύπου μαύρη Ν2Τ1 της εταιρείας 
ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

 Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας : πλάτος 480 mm, βάθος 470 mm. 

 Πλάτη κατασκευασμένη από διαμορφωμένα και συγκολλημένα 
χαλύβδινα προφίλ με επικάλυψη από λαστιχωτό ύφασμα, σφουγγάρι 
ενδεικτικού πάχους 10mm και τελική επένδυση από ταπετσαρία 
δερματίνης τύπου μαύρη (Ν2Τ1) της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

 Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης : πλάτος 460 mm, ύψος 590 mm. 
 Μπράτσα από ημίσκληρη πολυουρεθάνη. 
 Βάση με αντιολισθητικά πέλματα. 

Τύπου SVip-E της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ  

 

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ RAL9006 

 

2.ΠΛΑΤΗ/ΕΔΡΑ: ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΑΥΡΗ ΤΥΠΟΥ Ν2Τ1 

A.22 Στοιβαζόμεν
ο κάθισμα 
σεμιναρίων 

4 Στοιβαζόμενο κάθισμα σεμιναρίων, χρώματος τύπου γκρί (Ν2Τ2) της 
εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ με: 
 Σκελετό κατασκευασμένο από χαλύβδινη ράβδο κυκλικής διατομής, 

ενδεικτικής διαμέτρου 11 mm, κατάλληλα κουρμπαρισμένη, 
συγκολλημένη και επιχρωμιωμένη. 

 Αντιολισθητικά πέλματα από χυτό θερμοπλαστικό υλικό. 
 Έδρα και πλάτη κατασκευασμένες από χυτό θερμοπλαστικό υλικό. 
 Προστατευτικό κάλυμμα στο κάτω μέρος της έδρας. 
 Μαξιλάρι στην έδρα και sτην πλάτη από αφρώδη πολυουρεθάνη 

ενδεικτικού πάχους 20mm. 
 Ενδεικτικές διαστάσεις καθίσματος: Πλάτος: 565 mm, Βάθος: 510 mm, 

Ύψος: 845 mm 

Τύπου Εna της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

  

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΚΡΙ: ΤΥΠΟΥ Ν2Τ2 



ΕΝΟΤΗΤΑ Α-ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.       

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.23 Καναπές 1 Καναπές 3 θέσεων με πλάτη και μπράτσα ελάχιστων διαστάσεων 
1890mmx790mmx730mm Η με: 
 Σκελετό και πόδια από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής 

ενδεικτικής διαμέτρου 40mm και πάχους 2mm και βαμμένα με 
ηλεκτροστατική βαφή. 
Πλαστική απόληξη στα πόδια για την προστασία του δαπέδου. 

 Έδρα, πλάτη και μπράτσα τα οποία συνδέονται  με το μεταλλικό 
σκελετό και κατασκευάζονται από ξύλο και επενδύονται με αφρολέξ 
και τύπου δερματίνης κόκκινης (R2T2) της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ. 

 Μαξιλάρια στην έδρα και στην πλάτη κατασκευασμένα από χυτή 
αφρώδης πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας. 

Τύπου ALIS της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΥΠΟΥ R2T2 



ΕΝΟΤΗΤΑ Β-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.       

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ 
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ΠΕΡΙΓΡ
ΑΦΗ 

ΕΞΟΠΛ
ΙΣΜΟΥ 

ΤΕΜ
ΑΧΙ
Α 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΥΠΟΥ 

Β.4 
Υποπό
διο 

4 

Υποπόδιο με: 

 Σκελετό από χαλυβδοσωλήνα 
κυκλικής διατομής, βαμμένο 
με ηλεκτροστατική βαφή. 

 Πλαστικό επίπεδο στήριξης 
ποδιών. 

 Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης 
επιπέδου στήριξης ποδιών. 

Τύπου  ΥΠΟΠΟΔΙΟ της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ 
ΑΒΕΕΑ 

 

Β.5 

Μεταλ
λικός 
καλόγη
ρος 

2 

Μεταλλικός καλόγηρος με: 

 Κρεμάστρες από αλουμίνιο. 
 Ομπρελοθήκη. 
 Βαμμένος με ηλεκτροστατική 

βαφή ή γυαλισμένος. 

Τύπου  ΚΑΛΟΓΗΡΟΙ της εταιρείας 
ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ GRIS 150 

Β.6 

Καλάθι 
Αχρήστ
ων 

5 

Καλάθι Αχρήστων: 

 Χωρητικότητας  τουλάχιστον 
16Lit. 

 Κατασκευασμένο από 
μεταλλικό πλέγμα. 

 Βαμμένο με ηλεκτροστατική 
βαφή. 

Τύπου Sentio της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 
2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.       

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή 
ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο οποίος θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά συνοδευόμενη 
από τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, στα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων 
Αττικής, Φίλωνος 91, 18535, Πειραιάς Αττικής, μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 και 
ώρα 17:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

 

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
υποβολής προτάσεων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού γραφείου Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» και να 
πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. 
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη 
διαδικασία της αξιολόγησης. 
 

Ισχύς Προσφοράς: 
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα 
πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους. 
 

Διαδικασία Προμήθειας: 

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. 
 

Ανώτατο ποσό προσφοράς: 

Ανώτατο ποσό της προσφοράς ορίζεται το ποσό των 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

Υπεύθυνος για τη διανομή της Πρόσκλησης και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
είναι ο κ. Ιωάννης Γιωτάκης, στα τηλέφωνα 210 4120002-4-9. 

  

 

Πειραιάς, 05/10/2018 

Για το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής 

Ο Διαχειριστής του Δικτύου 

 

 

Mαρίνης Μπερέτσος 

 


	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείου Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.

