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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 806.451 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (CPV: 79521000-2). 

 
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)». 
 
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». 
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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». 

 
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: 213180(803)/12-04-2021 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος 

Διαφάνειας & Υποστήριξης Συστημάτων της Π.Ε. Κιλκίς (ΑΔΑΜ:  
21REQ008450336), για την ενοικίαση δώδεκα (12) φωτοτυπικών για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε Κιλκίς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς, για 
την παραγωγή 806.451,00 φωτοαντιγράφων με σύμβαση ενός έτους από τον 
φορέα 721 και τον Κ.Α.Ε 0819 σε βάρος του προϋπολογισμού 2021 της ΠΕ 
Κιλκίς. 

 
11. Την με αρ. πρωτ. 215830(1584)/17-05-2021 (α/α 2158) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης και εγκεκριμένο αίτημα, η οποία καταχωρήθηκε με αριθμό 2127 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΑΔΑ:  6ΤΤΚ7ΛΛ-1ΙΡ και ΑΔΑΜ:  21REQ008610848 ). 

 
12. Την ανάγκη για ενοικίαση δώδεκα (12) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Κιλκίς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. 
Κιλκίς. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την ενοικίαση 
δώδεκα (12) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Π.Ε Κιλκίς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς, για την παραγωγή 806.451 
φωτοαντιγράφων με σύμβαση ενός έτους, με τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 



 
Σελίδα 3 από 8 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟ 
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ 

(copies per second) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 
Ανδρέα 

Παπανδρέου 3, 
Κιλκίς, 1ος όροφος 

1 ΝΑΙ / ≥  25 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ανδρέα 
Παπανδρέου 3, 

Κιλκίς, 1ος όροφος 
1 ΝΑΙ / ≥ 35 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

Ανδρέα 
Παπανδρέου 3, 

Κιλκίς, 1ος όροφος 

 
1 

 
ΝΑΙ / ≥ 35 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 
Αξιούπολη 1 ΝΑΙ / ≥ 35 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 
ΚΙΛΚΙΣ 

Ανδρέα 
Παπανδρέου 3, 

Κιλκίς, 2ος όροφος 
1 ΝΑΙ / ≥ 25 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 

Ανδρέα 
Παπανδρέου 3, 

Κιλκίς, 1ος όροφος 
1 ΝΑΙ / ≥ 35 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Ανδρέα 
Παπανδρέου 3, 
Κιλκίς, Ισόγειο 

1 ΝΑΙ / ≥ 25 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. Κιλκίς 

Ανδρέα 
Παπανδρέου 3, 

Κιλκίς, 1ος όροφος 
1 ΝΑΙ / ≥  25 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ανδρέα 
Παπανδρέου 3, 
Κιλκίς, Ισόγειο 

1 ΝΑΙ /≥  25 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

Ανδρέα 
Παπανδρέου 3, 

Κιλκίς, 2ος όροφος 
1 ΝΑΙ / ≥  25 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

Αγίου Γεωργίου 1, 
Κιλκίς, 1ος όροφος 

1 ΝΑΙ /  ≥ 25 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

Ανδρέα 
Παπανδρέου 3, 

Κιλκίς, 2ος όροφος 
1 ΝΑΙ /  ≥ 25 

 

Τα ανωτέρω φωτοαντιγραφικά μηχανήματα οφείλουν να πληρούν τις κάτωθι 
γενικές προδιαγραφές: 
 
1. Όλα τα φωτοαντιγραφικά πρέπει να είναι άριστη λειτουργική κατάσταση, ώστε 
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να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των Υπηρεσιών. 
2. Όλα τα φωτοαντιγραφικά πρέπει να διαθέτουν κάρτα δικτύου με δυνατότητα 

δικτύωσης Ethernet 10/100 baseT. 
3. Όλα τα φωτοαντιγραφικά πρέπει να έχουν δυνατότητα μεγέθυνσης/σμίκρυνσης 

για προσαρμογή στο επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού. 
4. Όλα τα φωτοαντιγραφικά πρέπει να έχουν δυνατότητα αντιγραφής και 

εκτύπωσης σε Α4 και Α3. 
5. Όλα τα φωτοαντιγραφικά πρέπει να έχουν δυνατότητα ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ εκτύπωσης 

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ. 
6. Όλα τα φωτοαντιγραφικά πρέπει να έχουν δυνατότητα παράλληλης σάρωσης 

και εκτύπωσης. 
7. Όλα τα φωτοαντιγραφικά πρέπει να διαθέτουν αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 

διπλής όψης Α5-Α3. 
8. Συμβατότητα με Λειτουργικά Συστήματα : Windows 7, Windows 8, και Windows 

10. 
 

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός είναι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) 
και θα βαρύνει τον Φ. 721 και ΚΑΕ 0819 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Κιλκίς του έτους 2021. 
 
Η ανάθεση θα γίνει με βάση την προσφερόμενη τιμή ανά σελίδα εκτύπωσης (ανά 
φωτοαντίγραφο). Η προσφερόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνει: 

• τη μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, 

• τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων, 

• το κόστος των ανταλλακτικών και 

• το κόστος των αναλωσίμων (γραφίτης κ.α.). Δεν περιλαμβάνεται χαρτί 
εκτύπωσης και συρραπτικά. 

 
Ειδικότερα: ο ανάδοχος, θα συντηρεί τα μηχανήματα και θα τα διατηρεί σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας, αντικαθιστώντας ή επισκευάζοντας εξαρτήματα όταν είναι 
αναγκαίο, και θα παρέχει όλα τα αναλώσιμα που προβλέπονται, με δικά του έξοδα. 
Από τη συντήρηση και με ποινή αποκλεισμού δεν θα εξαιρείται κανένα 
ανταλλακτικό ή μέρος του μηχανήματος. Τα υλικά για τυχόν επισκευή ή 
αντικατάσταση και κάθε φύσεως ανταλλακτικά θα είναι του κατασκευαστή του 
κάθε μηχανήματος (γνήσια ανταλλακτικά, όχι συμβατά, όχι ιμιτασιόν). Τυχόν 
οδοιπορικά έξοδα καθώς και έξοδα μεταφοράς του εξοπλισμού σε περίπτωση που 
η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στον χώρο εγκατάστασης του 
εξοπλισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
  
Αναλόγως του χρόνου ειδοποίησης, η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται εντός 8 
εργάσιμων ωρών με το μέγιστο εντός 24 εργάσιμων ωρών από τη λήψη της 
ειδοποίησης και θα επιτυγχάνεται είτε με επιδιόρθωση είτε με προσωρινή 
αντικατάσταση του εξοπλισμού με ισοδύναμο ή ανώτερο εξοπλισμό εντός 48 ωρών 
από τη δήλωση της βλάβης και για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. 
 
Η χρονική διάρκεια  του έργου θα είναι 12 μήνες, το μέγιστο, από την υπογραφή της 
σύμβασης ή έως εξαντλήσεως των 806.451 εκτυπώσεων. Σε περίπτωση που δεν 
υλοποιηθεί το σύνολο των εκτυπώσεων, δύναται να παραταθεί η σύμβαση, κατόπιν 
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συμφωνίας του αναδόχου, κατά δώδεκα μήνες το μέγιστο ή έως εξαντλήσεως του 
αριθμού των εκτυπώσεων. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται σε αίτημα των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς σε 
γραφίτη αλλά και σε αίτημα επισκευής εντός 8 εργάσιμων ωρών με το μέγιστο 
εντός 24 εργάσιμων ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης. Αν η επισκευή του 
μηχανήματος δεν είναι δυνατή ή κρίνεται ασύμφορη, ο ανάδοχος οφείλει να το 
αντικαταστήσει με ισοδύναμο ή ανώτερο, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Σε 
περίπτωση επανειλημμένων κωλυσιεργιών, καθυστερήσεων ή και αρνήσεων του 
Αναδόχου από τις συγκεκριμένες συμβατικές του υποχρεώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή  
διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 
 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους 
έως Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Τμήματος 
Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. 
Κιλκίς, 1ος όροφος, Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς. Η αποσφράγιση των 
φακέλων θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη παραλαβής των προσφορών. Συνεπώς 
προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδρομικά θα πρέπει να έχουν παραληφθεί έως 
την παραπάνω ημέρα και ώρα, διαφορετικά θα επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν.  
 
Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει 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 τελεσίδικη 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 ιδίως: α) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), 
στους διαχειριστές και β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

ii. Ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ( περ. β της παρ. 4 του αρ. 73 του ν. 
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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.(παρ. 2 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. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα (συμπληρώνεται με τα προσφερόμενα χαρακτηριστικά  σύμφωνα με τις 
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές) και υπογράφεται από τον προσφέροντα: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΠΛΗΡΟΙ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. 
ΚΙΛΚΙΣ 

  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 

  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 
  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 
  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. Κιλκίς 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΙΛΚΙΣ 
  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ): 806.451 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  

ΦΠΑ 24%:  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ:  

 
                                                                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………….. 
 
 ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα αφορά την ενοικίαση 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. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. 
 
Σε κάθε περίπτωση, στον φάκελο προσφοράς 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.: Ανδρέα Παπανδρέου 3, Διοικητήριο, 1ος όροφος Τ.Κ. 61100, Κιλκίς. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την ενοικίαση δώδεκα (12) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς, για την 
παραγωγή 806.451,00 φωτοαντιγράφων με σύμβαση ενός έτους 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
τηλ. 2341350157 (Υποδιεύθυνση Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα 
Προμηθειών, στην κ. Κομπινόγλου Νικολέτα) και για τεχνικά θέματα στο τηλ. 
2341350110 (Τμήμα Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων, στον κ. Τζαβέλα 
Χρήστο).  
 
 
 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 
 
 
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ 
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