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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Προµήθεια ραφιών για το υπόγειο του ∆ηµαρχείου Σούδας (Υ∆ΟΜ)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  N.3852/07-06-10  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης
2. Τις διατάξεις του αριθµ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθµ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ

(Φ.Ε.Κ. Β' 185/93), τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006
(ΦΕΚ 114 Α/2006)

3. Τον  προϋπολογισµού  του  ∆ήµου  Χανίων  για  το  οικονοµικού  έτους  2015,  που  προβλέπει  πίστωση
15.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 40-7133.001 για “Έπιπλα σκέυη”

4. Την υπ' αριθµ. Α-999/2015 Π.Α.Υ., ποσού 11.500,00€
5. Την υπ’ αριθµ. 507/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που εγκρίνει την προµήθεια 
6. Την υπ’ αριθµ. 549/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που ψηφίζει πίστωση ποσού 11.500,00€ για

την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης (Α∆ΑΜ 15REQ002923626)
7. Την   υπ’  αριθµ.  34756/15-06-2015 (αριθµ.  πρωτ.  Υ∆ΟΜ  6249/12-06-2015)  Εισήγηση  της  Υπηρεσίας

∆όµησης
8. Την  υπ’  αριθµ. 284/01-09-2014 Απόφαση  ∆ηµάρχου  Χανίων  περί  ορισµού  Αντιδηµάρχων  και

µεταβίβασης αρµοδιοτήτων
9. Τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

        Τη διενέργεια προµήθειας ραφιών,  προϋπολογισµού 11.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.   Η
προµήθεια  αφορά  σε  ράφια  για  την  οργάνωση  του  αρχείου  της  Υπηρεσίας  ∆όµησης  του  ∆ήµου  Χανίων
(Υ∆ΟΜ) και συγκεκριµένα:

1. 99  τεµάχια  ράφια  διαστάσεων  30Χ122cm  και  συνολικού  ύψους  2,44m  µε  έξη  (6)  επιφάνειες
φόρτωσης

2. 74 τεµάχια ράφια διαστάσεων 30Χ92cm και συνολικού ύψους 2,44m µε έξη (6) επιφάνειες φόρτωσης

Όλα  τα  συστήµατα  θα  είναι  βαµµένα  µε  ηλεκτροστατική  βαφή,  πιστοποιηµένα  για  κατανεµηµένο
φορτίο τουλάχιστον 110 kg/m στα ράφια, µε όλα τα κατάλληλα κοµβοελάσµατα, κοχλιοσυνδέσεις, πλαστικά
πέλµατα  και λοιπά  απαραίτητα  εξαρτήµατα  ώστε  το σύστηµα  να  είναι ικανό να  λειτουργήσει υπό  πλήρες
φορτίο  τόσο  σε  στατικές  όσο  και  δυναµικές  φορτίσεις.  Η  ενδεικτική  διάταξη  των  ραφιών  φαίνεται  στο
συνηµµένο  σκαρίφηµα  των  υπογείων  χώρων  του  Νέου  ∆ηµαρχείου  Σούδας  όπου  στεγάζεται  η  ∆/νση
Υπηρεσίας ∆όµησης. Η παράδοση των ειδών θα γίνει εκεί, και στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος
συναρµολόγησης και τοποθέτησης στο χώρο.

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
3. ∆ήµαρχο Χανίων
4. Αντιδήµαρχο Χανίων κ. Αλεξανδράκη Νεκτάριο
5. Επιτροπή  Αξιολόγησης  Προσφορών  για  απευθείας  ανάθεση  προµηθειών  ΕΚΠΟΤΑ  κα.  Ανδρεάδη

Χρυσούλα (Πολεοδοµία)
6. Επιτροπή παραλαβής προµηθειών κ. Μπιτσαξής ∆ηµήτριος (ΚΕΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ)


