
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

O Πρόεδρος 
του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου 
Πέλλας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του από τις 18-03-
2021 έως 24-03-2021, στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. Κολοκοτρώνη 18, Τ.Κ. 58100, 
Γιαννιτσά, η οποία αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 6 (έξι) αυτόνομων 
κλιματιστικών μονάδων στο χώρο στέγασης του νεοσύστατου βρεφονηπιακού 
τμήματος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας. Αναλυτικά: 

Α/Α Είδος προμήθειας Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

1 Κλιματιστική συσκευή τοίχου 
διαιρούμενου τύπου (split unit), ψύξης 
– θέρμανσης, 12000 Btu/h 

τμχ 4 

2 Κλιματιστική συσκευή τοίχου 
διαιρούμενου τύπου (split unit), ψύξης 
– θέρμανσης, 18000 Btu/h 

τμχ 2 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

3 Εργασία τοποθέτησης κλιματιστικών 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών για 
απόσταση σωληνώσεων μεταξύ 
εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας 
από 3 και πλέον μέτρα. 

υπηρ 1 

 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί, α) η υπ’ αριθ. 

68/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. Παρακαλούμε να μας 
αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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 Γιαννιτσά, 18-03-2021 
Aριθμ. Πρωτ.: 397 
 

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας  
& Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας                        
Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18, Τ.Κ. 58100 
Τηλέφωνο: 2382022503 
FAX: 2382022503 
Email: info@kekappa.gr 

  



Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας προσκομίσετε τα παρακάτω  
δικαιολογητικά:   

         α. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

β. Φορολογική ενημερότητα.  

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.  

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 
του νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ κ.λ.π.), ώστε να προκύπτει ο 
διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κ.λ.π. (άρθρο 93 του 
Ν.4412/2016). 

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. 
Δήμου Πέλλας 

 
 

Νικόλαος Βαλνάρης 


