
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

O Πρόεδρος 

του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου 

Πέλλας (NUTS: EL524) ενδιαφέρεται για την παροχή εργασιών συντήρησης τουαλέτας 

και λουτρού για τις ανάγκες του νέου βρεφονηπιακού τμήματος στον παιδικό σταθμό 

Αμπελειών. Το συνολικό κόστος είναι 2.100,06€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

και θα πιστωθεί σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.60.6262.001 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή  

υδραυλικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 

 Γιαννιτσά, 18-10-2022 
Aριθμ. πρωτ: 1853 

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας  
& Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας                         
Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18, Τ.Κ. 58100 
Πληρ.: Φίλιππος Αθανασόπουλος 
Τηλέφωνο: 2382022503, εσωτ. 2 
email: f.athanasopoulos@kekappa.gr  

Προς 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΡΤΕΛΗ 

ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ, 

ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ, ΤΚ58100,  
ΤΗΛ.: 6974356429 

email: manolis1973z@hotmail.com   





Πίνακας εργασιών συντήρησης τουαλέτας και λουτρού (CPV: 45332000-3) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΗΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΛΑΤΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΥΨΟΣ/ΠΑΧΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΟΓΚΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

Ερ
γα

σί
ες

 
απ

οξ
ήλ

ω
ση

ς 

Αποξήλωση 
επιστρώσεων τοίχων 1       τεμάχιο 250,00 250,00 

 

Ερ
γα

σί
ες

 
πλ

ήρ
ω

ση
ς Τσιμεντογωνία 1     3,00  τετρ. μέτρα 8,00 24,00 

Επιχρίσματα 1     15,00  τετρ. μέτρα 14,00 210,00 
Επιστρώσεις  1     17,20  τετρ. μέτρα 18,00 309,60 

 

Δίκτυα 
Εγκατάσταση δικτύων 
ύδρευσης/αποχέτευσης 1       τεμάχιο 900,00 900,00 

 

        Σύνολο Καθαρής Αξίας (€) 1.693,60 

        Φ.Π.Α. 24% (€) 406,46 

        Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) 2.100,06 
 

 

 





Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 142/2022 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την 
ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 
του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 
πίστωσης. 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι 
την 24-10-2022. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του 
Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Φορολογική ενημερότητα 
β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016)  
γ. Υπεύθυνη δήλωση η οποία να αναφέρει ότι “…δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου 

η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 
του Ν.4782/2021) και δεν υφίστανται οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016”.  

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). 

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

 
 

Νικόλαος Βαλνάρης 

 




