
        

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ- 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
Ακτή Ενώσεως & Πλατεία Κατεχάκη, Χανιά τκ 73132 
Τηλ. : 2821034200, 2821034210, 2821026100 | Fax: 2821034218 
Email: info@keppedih-cam.gr | Web Site: www.keppedih-cam.gr 

 
                        Χανιά     16/10/2017 

                               Αρ. πρωτ. 2011 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

ΘΕΜΑ :   Αντικατάσταση καρότσας στο ΧΝΙ 7746 TOYOTA DYNA100  
 

   

 
  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

2. Το υπ’αρ. 1798/08-09-2017 αίτημα (ΚΗΜΔΗΣ : 17REQ001931006) 
3. Την υπ’ αρ. 151/1799/2017 Α.Α.Υ.(ΑΔΑ: Ω9ΛΕΟΚΩΗ-ΝΦΥ) 
4. Την υπ’ αριθ. 213/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τη δαπάνη για αντικατάσταση 

καρότσας στο ΧΝΙ  7746 TOYOTA DYNA100 καθώς και την διάθεση της πίστωσης ποσού 1.500,00€ 
στον ΚΑΕ ΠΟΛ 14.09.00.00 «Λοιπός εξοπλισμός» στην ενότητα Πολιτισμός του προϋπολογισμού 
Οικονομικού έτους 2017   για την κάλυψη της δαπάνης . 

5. Τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη. 
 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

Να υποβάλετε προσφορά για αντικατάσταση καρότσας  στο ΧΝΙ  7746 φορτηγό μάρκας TOYOTA 
DYNA100 προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με τις κάτωθι προδιαγραφές : 

Διαστάσεις καρότσας : μήκος 2,75 μέτρα, πλάτος 1,63 μέτρα, ύψος 0,40μέτρα 

Πάχος λαμαρίνας : 3 ή 4 χιλιοστά γαλβανιζέ  

Πάτωμα αποτελούμενο από λαμαρίνα γαλβανιζέ αντιολισθητική πάχους 4 χιλιοστά  

Λαμαρίνα γαλβανιζέ στραντζαρισμένη  4 χιλ. ανά 25 cm 

Τοποθέτηση μετώπου και ενίσχυση στη βάση στήριξης  

Τοποθέτηση ελαστικών τερμάτων στα ανοιγόμενα μέρη  

Παραπέτια πλαϊνά από γαλβανιζέ λαμαρίνα 3 χιλ. 

Βάψιμο πλαισίου  

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η εργασία  τοποθέτησης & το ξεμοντάρισμα της παλιάς . 

Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά, μέχρι την  Δευτέρα  23/10/2017 και ώρα 14:00, στο 
email : info@keppedih-cam.gr  ή στο πρωτόκολλο της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 

Μαζί με την προσφορά σας η σε κάθε περίπτωση εντός τριημέρου να μας αποστείλετε υποχρεωτικά,  τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. (Η υποχρέωση αφορά i) στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων τον ιδιοκτήτη, 
ii) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, iii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.)  
β. Φορολογική ενημερότητα  
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (ΙΚΑ και ΕΦΚΑ) 

mailto:info@
http://www.keppedih-cam.gr/
mailto:info@keppedih-cam.gr


δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ), ώστε να 
προκύπτει ο διαχειριστής, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  
Για την πληρωμή απαιτείται Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο Χανίων 
 
                                                         Ο Πρόεδρος της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 

 

                                     Όθων Χαραλαμπάκης 
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