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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση ως ταμεία στην Τάφρο 
και στην Δημοτική Αγορά  

 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. 710/07-04-2017 αίτημα (ΚΗΜΔΗΣ : 17REQ006097551 2017-04-25)
3. Την υπ’ αρ.79/515/14-03-2017 Α.Α.Υ.(ΑΔΑ: 6ΠΥΞΟΚΩΗ-ΞΓΡ)
4. Την υπ’ αριθ. 110/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τη δαπάνη, τις τεχνικές

προδιαγραφές  και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.500,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 14.09.00.00 «Λοιπός
εξοπλισμός» στην ενότητα Πολιτισμός του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 για την κάλυψη
της δαπάνης προμήθειας .( ΑΔΑ: ΩΚΕΨΟΚΩΗ-ΧΙΨ) (ΚΗΜΔΗΣ : 17REQ006238985 2017-05-25)

5. Την υπ’αρ. 150/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνει την αλλαγή των τεχνικών
προδιαγραφών και την εκ νέου πρόσκληση με απ’ ευθείας  ανάθεση της προμήθειας
προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση ως ταμεία στην Ανατολική Τάφρο και την Δημοτική Αγορά

6. Τις τεχνικές προδιαγραφές
7. Τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση ως ταμεία στην 
Τάφρο και στην Δημοτική Αγορά  για τις ανάγκες της  ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ , συνολικού προϋπολογισμού ποσό 
6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ως κάτωθι : 

1. Τύπος Α. Οικίσκος μεγέθους 2,40 x 1,50 x 2,25 έγχρωμος (1 τμχ)
2. Τύπος Β. Οικίσκοι μεγέθους 1,50 x 1,50 x 2,25 έκαστος, έγχρωμοι (2 τμχ)

Τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Κατασκευή σκελετού (φέροντα στοιχεία περιμετρικά) από κοιλοδοκούς “γαλβανιζέ” διατομής 100 x 150
χιλ. (για οικίσκο τύπου Α) και 100 x 100 χιλ. (για οικίσκους τύπου Β), επικαλυπτόμενοι -ως εμφανείς 
εξωτερικά κάθε οικίσκου- με ηλεκτροστατική βαφή RAL 9006.  
2. Πλαγιοκάλυψη περιμετρικά (τοιχοποιΐα) από “πάνελς” πολυουρεθάνης πάχους 50 ή 60 χιλ. και
ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώματα για τους οικίσκους τύπου Β, RAL 1012 και για τον οικίσκο τύπου Α, 
χρώμα RAL 4002 (εναλλακτικός χρωματισμός για τον οικίσκο Α το χρώμα RAL 5012).  
3. Πάτωμα αποτελούμενο από διαμορφωμένες “γαλβανιζέ” τραβέρσες σε απόσταση 40 εκ. μεταξύ τους στις
οποίες επικάθεται “γαλβανιζέ” τραπεζοειδής λαμαρίνα πάχους 1,5 χιλ. επενδυμένη με ειδικό νάυλον που 
δρα ως φράγμα υδρατμών. Η τελική επιφάνεια δαπέδου θα είναι μοριοσανίδα ανθυγρή (κόντρα πλακέ) 
πάχους 18 χιλ. με επικάλυψη βιδωτής λαμαρίνας “γαλβανιζέ” τύπου “κριθαράκι” πάχους 2 χιλ. .  
4. Η επίπεδη -με μικρή κλίση- στέγη από πάνελ όμοιο της πλαγιοκάλυψης, θα διαθέτει απορροή των
ομβρίων υδάτων μέσω προκατασκευασμένης υδρορροής (“γαλβανιζέ”) της οποίας η κάθοδος θα γίνεται από 
πλευρά του κάθε οικίσκου έναντι των ανοιγόμενων παραθύρων.  
5. Ο κάθε οικίσκος θα διαθέτει δύο (2) ανοιγόμενα παράθυρα από PVC ή αλουμίνιο λευκού χρώματος
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διαστάσεων 0,75 x 1,00 μ. ανοιγόμενα (βλ. θέσεις κουφωμάτων στις συνημμένες κατόψεις). Όλα τα 
παράθυρα θα είναι διπλής υάλωσης (4 - 16 - 4) χρώματος λευκού. Όλα τα παράθυρα θα φέρουν βενέτικο 
εσωτερικό “στόρι”. Επίσης, για κάθε οικίσκο θα υπάρχει η πόρτα εισόδου (βλ. συνημμένες κατόψεις) 
μεταλλικού πλαισίου πληρούμενου από πάνελ πολυουρεθάνης ιδίου χρώματος με τον οικίσκο. Η κάθε πόρτα 
θα είναι διαστάσεων 0,90 x 2,10 μ. (κάσα) και 0,80 x 2,05 μ. διάσταση φύλλου πόρτας. Και οι τρεις (3) πόρτες 
θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.  
6. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση αποτελούμενη από: α) πίνακα 6 θέσεων με ρελέ διαρροής, β) ένα (1) 
φωτιστικό 2 x 36 W ΦΘΟΡΙΟΥ με διακόπτη off/on, και ένα (1) φωτιστικό 1 x 60W εξωτερικό, γ) δύο (2) 
πολύπριζα 3 θέσεων, δ) μία (1) πρίζα τηλεφώνου (για δυνατότητα χρήσης Internet), ε) ένα (1) εξωτερικό 
κουτί διακλάδωσης (IP67) με αναμονή για τροφοδοσία και εισόδους καλωδίων σημάτων. στ) Γραμμή για 
πιθανή τοποθέτηση κλιματιστικού. (*Όλα τα καλώδια της εγκατάστασης είναι εντός πλαστικού καναλιού). Η 
ανωτέρω ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα υπάρχει σε κάθε οικίσκο.  
7. Και οι τρεις (3) οικίσκοι εδράζονται σε επίπεδες επιφάνειες τσιμέντου (γκρο μπετόν), η κατασκευή των 
οποίων δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσης.  
8. Στην προσφερθείσα από τον υποψήφιο κατασκευαστή τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και η 
συναρμολόγηση των οικίσκων στον χώρο παραλαβής - τοποθέτησης, δηλαδή στον χώρο της Ανατολικής 
Τάφρου δήμου Χανίων και πλατεία Δημοτικής Αγοράς δήμου Χανίων.  
 
Η παράδοση των οικίσκων θα γίνει εντός 15 ημερών από την ανάθεση της προμήθειας.  
 
Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά, μέχρι την  Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00, 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 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)  
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 

 
 

                                                              ΟΘΩΝ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 
 
 
 

Συνημμένα : Σχέδιο  
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