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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς  23 Ιουλίου 2021  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.464071(3228) 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
   
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 3   
Πόλη : Κιλκίς  
Ταχ. Κώδ. : 61100  
Πληροφορίες : Νικολέτα Κομπινόγλου  
Τηλέφωνο : 2341 350157  
e-mail : ni.kompinoglou@kilkis.pkm.gov.gr  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ. 

 
Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη: 
 
1. Το ν. 3852/2010 (Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
2. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
3. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010 (Α’ 226),  «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

4. Το ν. 4270/2014 (Α’ 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016, (Α’ 145) «Αναλήψεις υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 
 
6. Το ν. 4071/2012 (Α’ 85), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση -  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
 

7. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
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8. Την αριθμ. οικ. 570607(7712)/16-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ. 3475/Τ.Β'/16-09-2019) Απόφαση  
Περιφερειάρχη  Π.Κ.Μ. “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων 
και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα και στους  Προϊστάμενους  Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας”. 

 
9. Την αριθμ.735806(5479)/3-12-2019 (ΦΕΚ 4444/Β/2019) παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
10. Το με αρ. πρωτ:οικ. 424848(2961)/08-07-2021 πρωτογενές αίτημα της Υποδιεύθυνσης 

Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Κιλκίς (ΑΔΑΜ:  21REQ008885870), για την 
προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Κιλκίς για το έτος 
2021 από τον φορέα 721 και τον Κ.Α.Ε 1711 σε βάρος του προϋπολογισμού 2021 της ΠΕ 
Κιλκίς. 

 
11. Την με αρ. πρωτ. οικ. 456407(3192)/21-07-2021 (α/α 2975) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης και εγκεκριμένο αίτημα, η οποία καταχωρήθηκε με αριθμό 2912 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:  
ΨΟΡΣ7ΛΛ-Κ7Τ και ΑΔΑΜ:  21REQ008957173 ) ποσού 21.000,00 €. 

 
12. Το αριθ.236718(1264)/27-04-2021 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
 
13. Το αριθ.269231(2648)/11-05-2021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
 
14. Το αριθ.247362(549)/27-04-2021 έγγραφο του Γραφείου Τουρισμού 
 
15. Το αριθ.236294(9326)/22-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής 
 
16. Το αριθ.241901(1057)/23-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος 
 
17. Το αριθ.235653(896)/21-04-2021 έγγραφο του Τμήματος Διαφ. και Υποστήριξης 

Συστημάτων 
 
18. Το αριθ.240311(733)/23-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 
 
19. Το αριθ.236585(7281)/22-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών 
 
20. Το αριθ.245188(415)/26-04-2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
 
21.  Την ανάγκη για προμήθεια επίπλων γραφείου για την ΠΕ Κιλκίς για το έτος 2021. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια επίπλων 
γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Κιλκίς, οικονομικού έτους 2021 
και συγκεκριμένα τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 1711.01 
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 21.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 16.935,48 ευρώ). 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην προμήθεια επίπλων γραφείου, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται 
τα υπό προμήθεια έπιπλα ανά Διεύθυνση/Τμήμα, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των 
υπευθύνων για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ 

ΕΙΔΟΣ 

1) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε 
ΚΙΛΚΙΣ (τηλ. Επιποινωνίας 2341353254, 

Στυλιανός Κωνσταντινίδης) 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ,  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (τηλ.επικοινωνίας 
2341350166, Μαριάννα Σκουλαρικά) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ 

3) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(τηλ. επικοινωνίας 2341353267, Διονύσης 

Παρδάλης) 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΧΑΜΗΛΗ ΤΥΠΟΥ Α 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΧΑΜΗΛΗ ΤΥΠΟΥ Β 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΧΑΜΗΛΗ ΤΥΠΟΥ Γ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 8 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (τηλ. επικοινωνίας 

2341350154, Κυριακή Σιδηροπούλου 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τηλ .επικοινωνίας 

2341353302, Βασίλης Δασκάλου) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ 

6) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (τηλ. 
επικοινωνίας 2341350110, Χρήστος 

Τζαβέλας) 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
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7) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (τηλ. επικοινωνίας 
2341353115, Γιώργος Παπανίκος) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΑ 

ΕΠΙΠΛΟ ΜΕ ΡΑΦΙΑ 

8) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. επικοινωνίας 

2341350122, Λευκή Αργύρη) 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

9) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΓΕΡΕΙΑΡΧΗ (τηλ. 
επικοινωνίας 2341350101, Χρήστος 

Τζαβέλας) 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

10) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (τηλ. επικοινωνίας 

2341350157, Νικολέτα Κομπινόγλου) 
ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

• Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά), 

• Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

• Συνεταιρισμοί, 

• Κοινοπραξίες, 
 
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί 
και λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε 
φάκελο, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους: 
i. Δεν υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, από την 

οποία να προκύπτει ότι έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα παραπτώματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 
όπως, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 
εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική 
εργασία. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο υποχρεούται να συμπληρώσει και να υπογράψει 
ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό 
πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 73 του ν. 4412/2016, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με 
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απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης 
και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών 
προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

ii. Ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ( περ. β της παρ. 4 του αρ. 73 του ν. 4412/2016). 

iii. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθούν να είναι 
εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης της προσφοράς (παρ. 
2 του αρ. 75 του ν. 4412/2016). 

iv. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους ή εάν υπάρχουν υποχρεώσεις, αυτές δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται 
(παρ. 2 και 2Α του αρ. 73 του ν. 4412/2016). 

v. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα. 

vi. Ότι θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους 
ζητηθούν, προκειμένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. 

 
2. Παραστατικό εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με 

αντιπρόσωπό του (άρ. 93 του ν. 4412/2016). 
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρίας, όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα, στις 
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο. 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σύμφωνα με το 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας, όπου στη στήλη 
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)» ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει 
είτε ΝΑΙ είτε ΟΧΙ, αναλόγως αν το προσφερόμενο είδος πληροί ή όχι την αντίστοιχη 
προδιαγραφή. 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας και υπογράφεται από τον 
προσφέροντα. 

 
Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα αφορά την προμήθεια της παρούσας 
στο σύνολό της, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και το ποσό της δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. 
 
Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους 
υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση. 
 
Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό . 
 
Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει 
να συνυπολογισθούν στην προσφορά του. 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Τα προμηθευόμενα είδη της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να παραδοθούν στις 
εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην σύμβαση που 
θα υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών, η δε παραλαβή θα διενεργηθεί από την αρμόδια 
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Επιτροπή Παραλαβής της αναθέτουσας αρχής. 
 
Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που θα προμηθεύσει την αναθέτουσα αρχή με τα είδη της 
παρούσας, υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα πρόσκληση και με τους όρους και συμφωνίες της συναφθείσας σύμβασης. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους είτε με κατάθεση είτε 
ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και τις 06-08-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14:00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και 
Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Κιλκίς, 1ος όροφος, Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς.  
 
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η 
προσφορά θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημέρα 
και ώρα, ανεξαρτήτως ημερομηνίας αποστολής, διαφορετικά δε θα ληφθεί υπόψη. 

 
Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

 

Προς: 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Διεύθυνση Οικονομικού Π.Κ.Μ. 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Κιλκίς 
Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Διεύθ.: Αν. Παπανδρέου 3, Διοικητήριο, 1ος όροφος Τ.Κ. 61100, Κιλκίς. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για τη προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς  

σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 464071(3228)/23-07-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

• Στα τηλέφωνα που φαίνονται στον παραπάνω πίνακα για θέματα τεχνικών 
προδιαγραφών και 

• στο τηλ. 2341350157 (Υποδιεύθυνση Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα 
Προμηθειών, κα Κομπινόγλου Νικολέτα) για θέματα σχετικά με την πρόσκληση . 

 
Η παρούσα θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στον πίνακα ανακοινώσεων της Υποδιεύθυνσης 
Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Κιλκίς και στο διαδικτυακό τόπο της Π.Κ.Μ. – 
Π.Ε. Κιλκίς: www.pkm.gov.gr/ΠΕ Κιλκίς. 

 
 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ 

http://www.pkm.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο/Η……………………………………………. καταθέτει την τεχνική προσφορά του/της 
αποδεχόμενος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με Αρ. 
Πρωτ. οικ. 464071(3228)/23-07-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς.  
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Ε 

ΚΙΛΚΙΣ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1) ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε 
ΚΙΛΚΙΣ  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ,  

Η βιβλιοθήκη θα είναι μονόφυλλη, ανοικτή 
πάνω με δύο (2) κινητά ράφια, κλειστό 
ερμάριο κάτω με δύο (2) πορτάκια κι ένα 
(1) κινητό ράφι.στο εσωτερικό. 
Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα:  
καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια 
κινητά, πορτάκια, συνδετικά εξαρτήματα, 
πέλματα, πόμολα και κλειδαριές 
ασφαλείας.  
Συνολικές διαστάσεις (εκ.): Πλάτος 90 - 
Βάθος 45 - Ύψος 210.   
Διαστάσεις ερμαρίου (εκ.):  Πλάτος 90 - 
Βάθος 45 - Ύψος 80.                                                                                                                                                                       

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

Το γραφείο υπαλλήλου θα αποτελείται από 
την επιφάνεια εργασίας του κυρίως και του 
βοηθητικού γραφείου (προέκτασης), το 
σκελετό, τη μετώπη του κυρίως και του 
βοηθητικού γραφείου. 
Συνολικές διαστάσεις του  κυρίως γραφείου 
(εκ.):    Μήκος  220 - Πλάτος 80  Ύψος  73 
Συνολικές διαστάσεις του βοηθητικού 
γραφείου (εκ.) Μήκος 80 - Πλάτος 60 - 
Ύψος  73 

 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Συρταριέρα τροχήλατη με τρία (3) συρτάρια 
και ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη. 
Θα διαθέτει κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά 
ασφαλείας. 
Συνολικές διαστάσεις (εκ.): Πλάτος 43 - 
Βάθος 60 - Ύψος 60.  

 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Εργονομικό κάθισμα γραφείου τροχήλατο 
με έδραση σε βάση πέντε (5) ακτίνων. 
Διαθέτει μηχανισμούς για ρυθμιζόμενο 
ύψος και ανακλινόμενη πλάτη καθώς και 
προσκέφαλο. 

 

2) ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ 
Επαγγελματικό Γραφείο γωνία, 
διαστάσεων 150x150x75Υ, υλικό σώματος 
ξύλο, χρώμα καφέ με μαύρο/γκρι.  

 

3) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Τροχήλατο διευθυντικό κάθισμα γραφείου 
επενδυμένο από δέρμα με βάση από 
φυσικό λουστραρισμένο ξύλο καρυδιάς, 
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μηχανισμός ανάκλισης Multiblock με 
δυνατότητα κλειδώματος σε 5 σημεία και 
μπράτσα ξύλινα λουστραρισμένα με 
επένδυση δέρματος.  
Εναλλακτικά τροχήλατο διευθυντικό 
κάθισμα γραφείου με βάση χρωμίου, 
χρωμιωμένα μεταλλικά μπράτσα 
επενδυμένα με δερματίνη, κλίση της 
πλάτης με μηχανισμό ανάκλισης Multi lock, 
επένδυση σε φυσικό δέρμα σε μαύρο 
χρώμα ή δερματίνη σε πολλές χρωματικές 
επιλογές 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

Τροχήλατο κάθισμα εργασίας με μεσαίου 
ύψους πλάτη, μπράτσα από μεταλλική 
χρωμιωμένη βάση με επένδυση επιλογής 
σε πολλά χρώματα με βάση χρωμίου. 
Μηχανισμός κλίσης Multi block με σύστημα 
«Anti-panic» για ομαλή και ελεγχόμενη 
επαναφορά και σύστημα ρύθμισης για 
ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το 
βάρος του χρήστη. Επένδυση σε φυσικό 
δέρμα σε μαύρο χρώμα ή δερματίνη σε 
πολλές χρωματικές επιλογές.  

 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κάθισμα επισκέπτη & συνεργασίας από 
μεταλλικό σκελετό χρωμίου σε σχήμα S, με 
μπράτσα.  Μπράτσα, έδρα και πλάτη με 
επένδυση με ύφασμα ή δερματίνη σε 
μαύρο χρώμα ή επιλογής. Είναι κάθισμα με 
χαμηλή πλάτη, και αποτελεί και επιλογή για 
αίθουσες συσκέψεων αφού η ελαφριά 
κλίση της πλάτης του προσφέρει 
μεγαλύτερη άνεση. 

 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

Βοηθητικό τραπεζάκι σαλονιού επισκέπτη 
τετράγωνο 60x60x45 cm, κατασκευασμένο 
από μελαμίνη υψηλής ποιότητας, σε 
γκρι/ανθρακί και βέγγε απόχρωση. Το 
έπιπλο δύναται να διαθέτει και ένα μικρό 
ράφι στο κάτω μέρος για την τοποθέτηση 
οποιουδήποτε αντικειμένου. 

 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

Βοηθητικό τραπεζάκι σαλονιού επισκέπτη 
τετράγωνο 75x50x45 cm, κατασκευασμένο 
από μελαμίνη υψηλής ποιότητας, σε 
γκρι/ανθρακί και βέγγε απόχρωση. Το 
έπιπλο δύναται να διαθέτει και ένα μικρό 
ράφι στο κάτω μέρος για την τοποθέτηση 
οποιουδήποτε αντικειμένου. 

 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ 
Ντουλάπα δίφυλλη από μελαμίνη σε 
χρώμα dark grey/cherry, 80x40x200 cm, με 
εσωτερικά ράφια. 

 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΧΑΜΗΛΗ 
ΤΥΠΟΥ Α 

Ντουλάπα χαμηλή από μελαμίνη, με ράφι 
εσωτερικά και κλειδαριά, σε χρώμα dark 
grey/cherry, 120x50x80cm 

 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΧΑΜΗΛΗ 
ΤΥΠΟΥ Β 

Ντουλάπα χαμηλή από μελαμίνη, με ράφι 
εσωτερικά και κλειδαριά, σε χρώμα dark 
grey/cherry, 110x60x70cm 

 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΧΑΜΗΛΗ 
ΤΥΠΟΥ Γ 

Ντουλάπα χαμηλή από μελαμίνη, με ράφι 
εσωτερικά και κλειδαριά, σε χρώμα dark 
grey/cherry, 75x40x80cm 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ 8 ΚΑΡΕΚΛΕΣ 

Η τράπεζα συμβουλίου – συνεδριάσεων να 
είναι σε σχήμα οβάλ, η επιφάνεια της να 
είναι κατασκευασμένη από μελαμίνη 25 
mm επενδυμένη περιμετρικά με ABS 
σόκορο πάχους 2mm για υψηλή αντοχή 
στη τριβή και στα χτυπήματα, από 
μεταλλικό σκελετό, με μεταλλικά πόδια-
κολώνες, διαμέτρου τελειώματος Ø60 cm 
με δυνατότητα μικρής ρύθμισης καθ’ ύψος, 
σε χρώμα αρεσκείας της υπηρεσίας. Θα 
είναι για 8 θέσεις, με διαστάσεις 
240*120*73-75 εκ. (προαιρετικά να έχει την 
δυνατότητα μικρής επέκτασης). 
Θα διαθέτει δε και οκτώ καρέκλες 
συνεργασίας, προδιαγραφών ως εξής: 
Κάθισμα επισκέπτη & συνεργασίας από 
μεταλλικό σκελετό χρωμίου σε σχήμα S, με 
μπράτσα.  Μπράτσα, έδρα και πλάτη με 
επένδυση με ύφασμα ή δερματίνη σε 
μαύρο χρώμα ή επιλογής. Είναι κάθισμα με 
χαμηλή πλάτη, και αποτελεί και επιλογή για 
αίθουσες συσκέψεων αφού η ελαφριά 
κλίση της πλάτης του προσφέρει 
μεγαλύτερη άνεση. 

 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

Τροχήλατη συρταριέρα γραφείου για 
επαγγελματική χρήση σε χρώμα οξιάς και 
το υπόλοιπο σε χρώμα σκούρο γκρί, με 
κλειδαριά, μοντέρνα, κατασκευασμένη από 
ανθεκτική μελαμίνη , με τρία συρτάρια, με 
διαστάσεις Μήκος 38εκ - Βάθος 48εκ - 
Υψος 53εκ. 

 

4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
(τηλ.επικοινωνίας 

2341350154, Κυριακή 
Σιδηροπούλου 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Τροχήλατη καρέκλα γραφείου με μπράτσο.   
Ρύθμιση για την ανάκλιση της πλάτης 
μέσω του μηχανισμού A-Synchron με 
δυνατότητα κλειδώματος σε οποιαδήποτε 
θέση εξυπηρετεί. 
Ρύθμιση του ύψους της πλάτης για σωστή 
στήριξη της μέσης, με μηχανισμό 
ανάκλησης πλάτης με σταθεροποίηση σε 
οποιαδήποτε θέση, με έδρα και πλάτη με 
μαξιλάρι από καλουπωτή διογκωμένη 
πολυουρεθάνη με επένδυση από ύφασμα 
και με εξωτερικά προστατευτικά πλαστικά 
κελύφη από πολυπροποπυλένιο. 

 

ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Κάσωμα κατασκευασμένο από μελαμίνη, 
πάχους 18mm  
Τα εσωτερικά ράφια πάχους 25 mm  για 
αντοχή μεγάλου φορτίου. 
Ανοιγόμενες πόρτες με κλειδαριές 
ασφαλείας.  
Διαστάσεις: 50Χ40Χ200h cm. 

 

5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 

1.  Επιφάνεια εργασίας σε μελαμίνη 
πάχους 25mm,  
2.   Μεταλλικός σκελετός που συνδέεται με 
τραβέρσες 
3.  Ο σκελετός σε νίκελ ή ηλεκτροστατικά 
βαμμένος σε ασημί, μαύρο ή ανθρακί 
χρώμα 
4.   Διαστάσεις : Μήκος 2,00 έως 2.20 
μέτρα & Πλάτος 1,00 έως 1,10 μέτρα. 

 





 
Σελίδα 10 από 13 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Βάση σε σχήμα S 
2. Πλάτη ψηλή, με επένδυση. 
3. Βάση και μπράτσα χρωμίου 
4. Επένδυση καθίσματος σε δερματίνη 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης 
2. Μπράτσα σταθερά από πολυαμίδιο 
3. Πλάτη ψηλή. 
4. Μηχανισμός ανάκλησης 
5. Πεντακτινωτή βάση χρωμίου 
6. Επένδυση καθίσματος σε δερματίνη 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ 

1. Μηχανισμός multiblock 
2. Μονοκόμματη έδρα-πλάτη 
3. Μπράτσα αλουμινίου με επένδυση στο 
πάνω μέρος 
4. Πεντακτινωτή βάση χρωμίου 
5. Επένδυση σε δερματίνη 

 

6) ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

• Τροχήλατο κάθισμα με μεσαία πλάτη και 
μπράτσα.  
• Το ύψος της έδρας θα ρυθμίζεται με 
έμβολο αερίου. Στο πίσω μέρος της πλάτης 
θα υπάρχει στροφείο που θα ρυθμίζει την 
καμπυλότητα στο ύψος των οσφυικών 
σπονδύλων για την καλύτερη στήριξη της 
μέσης του χρήστη. Το κάθισμα θα φέρει 
μηχανισμό που θα επιτρέπει τη 
συγχρονισμένη ανάκλιση έδρας-πλάτης με 
δυνατότητα σταθεροποίησης σε διάφορες 
θέσεις.  
• Ο μηχανισμός θα διαθέτει σύστημα για 
ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά και 
σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη 
ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. 
Τα μπράτσα θα είναι ρυθμιζόμενα 
καθ’ύψος και κατά πλάτος .  
• Η έδρα και η πλάτη θα φέρουν εσωτερική 
επένδυση από μαλακή διογκωμένη 
πολυουρεθάνη (αφρολέξ) ) και εξωτερική 
από πολυεστερικό ύφασμα άριστης 
ποιότητας με μεγάλη αντοχή στην τριβή.  
• Το χρώμα της βάσης καθώς και της 
επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα 
επιλεγούν από την υπηρεσία από το 
διαθέσιμο χρωματολόγιο.  
• Εγγυήσεις: μηχανισμοί ρύθμισης 2 
χρόνια, και λοιπά μέρη του καθίσματος 5 
χρόνια. 

 

7) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 
   Γραφείο με γωνία δεξιά ή αριστερά 

χρώματος γκρι διαστάσεων 160x80/80x80 
καμπύλη 80χ77 ύψος 75εκ                                                                                

 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

Συρταριέρα τροχήλατη  συρταριών 
διαστάσεων (0,44χ0,56χ0,56)-ΠχΥχΒ 
χρώματος γκρι 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 
Βιβλιοθήκη αρχείου με ράφια και πόρτες 
που κλειδώνουν διαστάσεων 
(1,00χ2,20χ0,45) χρώματος γκρι 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κάθισμα γραφείου τροχήλατο, με 
ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης και μπράτσων, 
ψηλό, με μηχανισμό ανάκλησης και 
περιστροφής, βάσης χρωμίου, επένδυση 
καθίσματος ύφασμα ή δερματίνη. 

 





 
Σελίδα 11 από 13 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΑ 

Γραφείο χωρίς γωνία διαστάσεων 
(1,27χ0,75χ0,80) με πλεξιγκλας 
προσαρμοσμένο με πλαίσιο επί του 
γραφείου (1,25χ1,25 και πάχους περί 
του1cm) χρώματος γκρι 

 

ΕΠΙΠΛΟ ΜΕ ΡΑΦΙΑ 
Έπιπλο με ράφια και συρόμενες πόρτες 
που κλειδώνουν (1,27χ0,75χ0,45) 
χρώματος γκρι 

 

8) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Τροχήλατο κάθισμα εργασίας με μεσαίο 
ύψους πλάτη, μπράτσα από μεταλλική 
βρωμισμένη βάση. 
Μηχανισμός κλίσης Multi block με σύστημα 
Anti- panic και σύστηνα ρύθμισης για 
ανάκληση ανάλογα με το βάρος του 
χρήστη . Επένδυση καθίσματος ύφασμα 
χρώματος μαύρο . 

 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Κάθισμα επισκέπτη από μεταλλικό σκελετό 
χρωμίου σε σχήμα S με μπράτσα. 
Μπράτσα, έδρα και πλάτη με επένδυση 
δερματίνης σε μαύρο χρώμα 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 
βιβλιοθήκη ντουλάπα με ράφια εσωτερικά 
με εξωτερικές διαστάσεις ύψος 2,10cm χ 
1,60 cm μήκος χ 47cm βάθος. 

 

9) ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΓΕΡΕΙΑΡΧΗ  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

4 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ 
ΜΕΡΟΣ• το πλαίσιο και τα ράφια σε μαύρο 
χρώμα και το ντουλάπι με την πλάτη 
ανοιχτή οξιά 
• το κάθε ράφι να έχει διάσταση 
106×44×35υψ 
• διάσταση βιβλιοθήκης 110×45×230υψ 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 Ένα τροχήλατο κάθισμα τύπου 
πολυθρόνα Δντη από υψηλής ποιότητας 
PU, με ρυθμιζόμενη ανατομική πλάτη και 

δυνατότητα κλειδώματος της θέσης σε 
διαφορετικές κλίσεις, με μεταλλικούς 

άξονες με μπράτσα και μεταλλική βάση.  

 

10) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ  

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
(ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης, μπράτσα 
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος, πλάτη ψηλή, 
μηχανισμός ανάκλησης, πεντακτινωτή 
βάση χρωμίου, επένδυση καθίσματος σε 
ύφασμα ή δερματίνη). 

 





 
Σελίδα 12 από 13 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Ο/Η ……………………………………………. καταθέτει την οικονομική προσφορά του/της 
αποδεχόμενος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με Αρ. 
Πρωτ. οικ. 464071(3228)/23-07-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς.  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ,  

 1  

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

 1  

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

 1  

ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  1  

2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ  1  

3) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 1  

ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

 3  

ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 4  

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

 1  

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

 1  

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ  1  

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΧΑΜΗΛΗ 
ΤΥΠΟΥ Α 

 1  

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΧΑΜΗΛΗ 
ΤΥΠΟΥ Β 

 1  

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΧΑΜΗΛΗ 
ΤΥΠΟΥ Γ 

 1  

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 8 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ 
 1  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

 1  





 
Σελίδα 13 από 13 

4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ (τηλ.επικοινωνίας 
2341350154, Κυριακή 

Σιδηροπούλου 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  9  

ΤΡΙΦΥΛΛΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 2  

5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 

 1  

ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 4  

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  6  

ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ 

 1  

6) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  2  

7) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑ  1  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

 3  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΑΡΧΕΙΟΥ 

 4  

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  4  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΙΣ 
ΓΩΝΙΑ 

 2  

ΕΠΙΠΛΟ ΜΕ ΡΑΦΙΑ  3  

8) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  22  

ΚΑΡΕΚΛΑ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

 15  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 1  

9) ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΓΕΡΕΙΑΡΧΗ  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   1  

ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 1  

10) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  6  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ        

ΦΠΑ  24%          

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ        
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