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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
  

 
  

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.1713/30-08-2017 αίτημα  
3. Την υπ’ αρ. 1719/30-08-2017 Α.Α.Υ.(ΑΔΑ:ΨΞΛΕΟΚΩΗ-ΟΔ3) 
4. Την υπ’ αριθ. 201/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια 

ηχητικού εξοπλισμού καθώς και την διάθεση της πίστωσης ποσού 1.100,00€ 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 την προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 
προϋπολογισμού 1.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ως κάτωθι : 

- Κονσόλα μίξης ήχου τεμ.  ένα (1) με προδιαγραφές :    Κονσόλα 10 εισόδων με εφέ και USB, (2 
Mic/Line/Hi-Z, 2 Mic/Line, 2 Stereo, 4 USB),  με EQ , Master out, Monitor Out, USB 4 καναλιών που μπορεί 
να δώσει χωριστά και τις 4 εισόδους MIC της κονσόλας (και άλλους συνδυασμούς). Mε έξοδο 
ακουστικών για PFL,  μονάδα εφέ Multi Mode με Tap Tempo.  

- Βάσεις μικροφώνου δαπέδου τεμ. τρία (3) 
- Μικρόφωνα  δυναμικά για ομιλίες ενσύρματα με διακόπτη  τεμ. τρία (3) 
- DI τεμ. δύο (2) 
- Τηλεχειριστήριο laptop (presenter) τεμ. ένα (1)  

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) 

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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