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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Βέροια   26 Ιουλίου 2022 
Αρ. Πρωτ.: οικ. 539924(19511) 

 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 

 

Ταχ.Δ/νση:       Μητροπόλεως 44 ,Βέροια 
Ταχ.Κώδικας:  59132  
Πληροφορίες:  Ε. Γαληνού 
Τηλέφωνο:       23313 50159 
URL:                 www.pkm.gov.gr  
E-mail:              galinou.e@imathia.pkm.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 
Οικονομικούς Φορείς 
 
 

 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) αδειών 
λογισμικού τύπου πρόσθετου για εφαρμογές CAD , για τις ανάγκες του Τμήματος 
Πολιτικής Γης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ημαθίας, 
προϋπολογισμού 600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%» 
 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις υπ΄ αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες 

εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, 

ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010). 

3. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

4. 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. 

5. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129). 

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
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7. Την με αριθμ. 57654/23-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

8. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και 

λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

9. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134) «Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια υπηρεσία» κατά 

την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147) για ποσά έως είκοσι 

χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης και σε κάθε άλλη περίπτωση η 

οικονομική επιτροπή. 

10.Την με αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΦΕΚ27/τ.ΥΟΔΔ/20-01-2022) με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης 

στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας» 

11.Την με αριθμ. οικ.72217/1346/31-01-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΦΕΚ458/τ.Β΄/07-02-2022) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 

πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 

12.Την με αριθμ. 131093(1092)/11-03-2022 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας 

(ΦΕΚ1355/τ.Β’/23-03-2022) με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των 

Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

13.Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 

Ενότητα Ημαθίας για το οικονομικό έτος 2022 (αρ. απόφ. Περιφ. Συμβ.: 62/2021, ΑΔΑ: ΩΓ6Ψ7ΛΛ-

Β5Κ). 

10. Την υπ΄ αριθμ. 71/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ με θέμα: «έγκριση 

προγράμματος Εκτελεστέων προμηθειών ΠΚΜ έτους 2022» (ΑΔΑ: 9Ω3Ζ7ΛΛ-ΡΘΗ).  

11. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 151833(5288)/28-02-2022 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Γης προς 

το Τμήμα διαφάνειας και υποστήριξης συστημάτων ΠΕ Ημαθίας για τη χορήγηση βεβαίωσης 

αναγκαιότητας αγοράς σχεδιαστικού προγράμματος. 

12. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.2.1.5/Φ.6.1.3/τ.τ. 155949(661)/26-04-2022 γνωμάτευση-τεχνική έκθεση 

του Τμήματος διαφάνειας και υποστήριξης συστημάτων ΠΕ Ημαθίας. 

13. Την με αριθμ. πρωτ. 291957(10171)/06-06-2022 εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Γης προς 

την Υποδ/νση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Ημαθίας για έγκριση διάθεσης πίστωσης. 

14. Την με α/α 2757/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ010856831, ΑΔΑ: 

Ψ5ΗΟ7ΛΛ-07Ν), για δέσμευση πίστωσης 1.600,00 €, που βαρύνει τον ΚΑΕ 02.721.1723.01 –

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 
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ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια τριών (3) αδειών λογισμικού τύπου 
πρόσθετου για εφαρμογές CAD, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Γης της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ημαθίας. 
 
Διαδικασία ανάθεσης : απευθείας ανάθεση 

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής . 

Συνολικός προϋπολογισμός :                             483,87 €  (χωρίς ΦΠΑ) 

                                                          ΦΠΑ 24%     116,13 € 
                                                              Σύνολο   600,00 €  (με ΦΠΑ) 
 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΠΕ Ημαθίας οικονομικού έτους 2022 και 

τον ΚΑΕ 02.721.1723.01 –Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων και 
λοιπών υλικών. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά)  

                                                  β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

                                                  γ)Συνεταιρισμοί 

                                                  δ) Κοινοπραξίες, 

που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και 

λειτουργούν νόμιμα , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Προμήθεια λογισμικού τύπου πρόσθετου για εφαρμογές CAD για την ηλεκτρονική ανάρτηση 

τοπογραφικών διαγραμμάτων στον ψηφιακό υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου. 
Ποσότητα : τρεις (3) άδειες 
Τεχνικές προδιαγραφές  : 

 συμβατότητα κατ’ ελάχιστο με τις δημοφιλέστερες σχεδιαστικές εφαρμογές (AutoCAD, 

GStarCAD και ZWCAD) 
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2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο . 

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (Επωνυμία, 

Διεύθυνση, Τηλέφωνο,e-mail) , καθώς επίσης και την ένδειξη: 

 

«Προσφορά προμήθειας τριών (3) αδειών λογισμικού τύπου πρόσθετου για εφαρμογές 
CAD, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Γης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής ΠΕ Ημαθίας, 
σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ.  539924(19511)/26-07-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος» 
 

 Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει δύο επιμέρους ανεξάρτητους ,σφραγισμένους 

φακέλους : 

Α) υποφάκελος  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Β) υποφάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
 

3. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
 
Ο υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, 

ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

4. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Ο υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» θα περιλαμβάνει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 
1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος της παρούσας , 

στο οποίο θα αναφέρονται η προσφερόμενη τιμή μονάδας , η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ, το    
ΦΠΑ και η συνολική τιμή με ΦΠΑ , η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. 

 

 Η προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα. 
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Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται σε ευρώ. 

 

 
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Αρχικά θα αποσφραγιστεί ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και θα εξετασθεί ο υποφάκελος 

«Τεχνική Προσφορά» ,ο οποίος και θα αξιολογηθεί. 

Στη συνέχεια, σε όσες προσφορές η ανωτέρω αξιολόγηση κριθεί θετική ,θα ακολουθήσει η 

αποσφράγιση  των «Οικονομικών προσφορών» τους. 

 Μετά την αξιολόγηση  των Οικονομικών προσφορών αναδεικνύεται μειοδότης ο προσφέρων την 

χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων.  

 

 

 

6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες  από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Οι συμμετέχοντες, που δέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους, οφείλουν να απαντήσουν 

εγγράφως μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης.  

Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον στον 

διαγωνισμό. 

 
7. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το αργότερο έως 15-10-2022 . 
 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 

αυτοπροσώπως (κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία), ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας 
ταχυμεταφορών, ή με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: 

galinou.e@imathia.pkm.gov.gr (Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-

ΦΔ7), μέχρι και την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00 .  
 

Προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν 
θα γίνονται δεκτές. 

 

Διεύθυνση αποστολής προσφορών: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
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                                                                 ΠΕ  Ημαθίας 
                                                                 Μητροπόλεως 44, Βέροια ΤΚ 59132 
                                                                 Γραμματεία- 3ος όροφος γραφείο 6  
 

Σημείωση:  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής ή η  

σφραγίδα του ταχυδρομείου, αλλά η πραγματική ημερομηνία παραλαβής του φακέλου. 

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι  

υπεύθυνες δηλώσεις θα προσκομιστούν, όταν ζητηθούν από την υπηρεσία. 

 

Περαιτέρω πληροφορίες δίνονται στο τηλ: 2331350159. 

 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της ΠΕ Ημαθίας (imathia.pkm.gov.gr). 

 

 

 

 

 

  Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Ημαθίας 

   
 
 
 
 

   
  Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΟ5Ε7ΛΛ-41Μ





 7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
             Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
             ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 
             Μητροπόλεως 44 Βέροια ΤΚ 59132 
 

«Προσφορά προμήθειας τριών (3) αδειών λογισμικού τύπου πρόσθετου για εφαρμογές 
CAD, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Γης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής ΠΕ Ημαθίας, 
σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ.  539924(19511)/26-07-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος» 

 
Ο/Η...................................................................................................................................................  
 
με ΑΦΜ:....................................................................... ΔΟΥ:......................................................... 
καταθέτω την οικονομική μου προσφορά, αποδεχόμενος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως 
τους όρους που περιγράφονται στην με αρ. πρωτ.: 539924(19511)/26-07-2022 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια τριών (3) αδειών λογισμικού τύπου 
πρόσθετου για εφαρμογές CAD, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Γης της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ημαθίας . 
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                                                                                 Ημερομηνία: ............../.................../2022         
                                                                                                Υπογραφή - Σφραγίδα 

ΑΔΑ: ΨΟ5Ε7ΛΛ-41Μ
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