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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια συστήματος PLOTTER SCANNER (εκτυπωτή 
σχεδίων και σαρωτή), μεγέθους Α0, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Γης της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας» 
 

 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 
 

                                                                            
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010), όπως ισχύει. 

2. Την με αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4302/τ.Β’/30-12-2016). 

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

4. Την με αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/3-9-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ708/ΥΟΔΔ/9-

9-2019) με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες 

Κεντρικής Μακεδονίας». 

5. Την με αριθμ. οικ.570607(7712)/12-9-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ3475/τ.Β΄/16-9-

2019) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

6. Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α /́9-8-2019), άρθρο 5, παρ.19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο 

«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.». 

7. Το Νόμο υπ’αριθμ. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8-8-2016), όπως ισχύει. 

8. Το Νόμο υπ’αριθμ. 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/τ.Α’/26-3-2014), όπως ισχύει. 
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9. Το Νόμο υπ’αριθμ.  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). 

10. Το Νόμο υπ’αριθμ. 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». 

11. Την με αρ. 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». 

12. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας για το 

οικονομικό έτος 2020 (αρ. απόφ. Περιφ. Συμβ.: 202/2019, ΑΔΑ: ΨΔ0Λ7ΛΛ-Β95). 

13. Την υπ’ αριθμ. 66/2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 1η τροποποίηση του προγράμματος προμηθειών 

(ΑΔΑ: 6ΤΟΦ7ΛΛ-Χ69). 

14. Το υπ’ αριθμ. οικ. 573954(26121)/15.10.2020 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Γης προς το Τμήμα Διαφάνειας 

και Υποστήριξης Συστημάτων ΠΕ Ημαθίας για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγκαιότητας αγοράς μηχανήματος 

PLOTTER SCANNER (εκτυπωτή σχεδίων και σαρωτή), μεγέθους Α0. 

15. Η υπ’ αριθμ. Δ.2.1.5/Φ.6.1.3/574320(2242)/21.10.2020 γνωμάτευση-τεχνική έκθεση του Τμήματος Διαφάνειας και 

Υποστήριξης Συστημάτων ΠΕ Ημαθίας. 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 588250(26597)/23.10.2020 έγγραφό μας προς την Υποδιεύθυνση Οικονομικού-

Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Ημαθίας για έγκριση διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ007579068 2020-11-03). 

17. Την υπ’ αριθμ. 594395(5050)/02.11.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 3396 (ΑΔΑΜ: 20REQ007579126 

2020-11-03) (ΑΔΑ: 6ΤΟΦ7ΛΛ-Χ69) για δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 9.000,00€, που βαρύνει τον 

ΚΑΕ 02.721.1723.01 –Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπών υλικών. 

 

 

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια συστήματος PLOTTER SCANNER (εκτυπωτή σχεδίων και 

σαρωτή), μεγέθους Α0, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Γης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.  

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής 

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 9.000€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (τιμή χωρίς 

Φ.Π.Α.:7.258€/Φ.Π.Α.: 1.742€) 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΠΕ Ημαθίας οικονομικού έτους 2020 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 
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                                                  δ) Κοινοπραξίες, 

που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα , 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Α.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ως προς τον σαρωτή: 

Οπτική ανάλυση σαρωτή (dpi)   >=1.200 

Πλάτος σάρωσης  >=36" (914mm) 

Ελάχ. πλάτος σάρωσης 6" (15cm) 

Πλάτος εγγράφου >= 38" (965mm) 

Μέγ. μήκος σάρωσης  >=8m (JPEG/PDF), >=15,2m (TIFF) 

Συμμόρφωση  Energy Star, Εθνικό πρότυπο: CB, EU: CE 

Μέγιστο πάχος εγγράφου  >=2 mm 

Ταχύτητα σάρωσης, κλίμακα του γκρι και μονόχρωμο 8bit στα 200dpi  >=12 ίντσες/δευτ 

Ταχύτητα σάρωσης, χρώμα 24bit στα 200dpi >= 6 ίντσες/δευτ. 

Διασύνδεση USB  3.0 (συμβατή με USB2) 

Λογισμικό  : NAI  

Μορφή Αρχείου Εξόδου: PDF , JPG, Tiff  

OS για λογισμικό  : Win 8.1/10 (64 bit) 

ΟΘΟΝΗ χειρισμού Scanner : ΝΑΙ >= 15,6": με τεχνολογία Τouch: VGA πολλών σημείων 
επαφής, Συνδεσιμότητα : HDMI, Ανάλυση:  >= 1366 x 768 

Να συνοδεύεται από Η/Υ: Επεξεργαστής: >= Intel® Celeron® CPU  2.3Ghz, Μνήμη: >= 4 
GB DDR4, HDD:>= SATA 500GB, LAN: 10/100/1000 Mbit (ενσωματωμένο) Θύρες: 
Tουλάχιστον 1 USB 3 , 1 HDMI, Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Enterprise 64bit . 

Να περιλαμβάνονται μαζί στην συσκευασία: Καλώδιο USB3 -2 μέτρων τουλάχιστον  
Καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος 2 μέτρα τουλάχιστον 

Ως προς τον εκτυπωτή: 

Τύπος εκτυπωτή : Έγχρωμος τουλάχιστον  5 χρωμάτων και διάστασης 36" /914,4mm 

Ταχύτητα εκτύπωσης: Σχέδιο CAD: Απλό χαρτί (Ρολό AO) <= 0:37 (σε Κατάσταση γρήγορης 
οικονομικής λειτουργίας) Πόστερ: Απλό χαρτί (Ρολό AO ) <= 0:42 (Κατάσταση γρήγορης 
οικονομικής λειτουργίας) 
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Τεχνολογία εκτύπωσης :Με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση. 

Ανάλυση εκτύπωσης: >=  2.400 x 1.200dpi 

Να περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης και αντιστάθμισης αδρανών ακροφυσίων 

Ακρίβεια γραμμής < = ±0,1% ή λιγότερο 

Παρεχόμενα Aρχικά μελάνια: >= 300ml έκαστο  

Τύπος μελανιού 5 χρώματα 

Συμβατότητα με λειτ. Συστήματα Microsoft Windows: 32bit: 7,8.1,10, 64bit: 7,8.1,10,. Apple 
Macintosh: OS X 10.10.5 - 10.11, MacOS 10.12 

Γλώσσες εκτυπωτή HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG  

Διασυνδέση : Θύρα USB B: Τύπος: Ενσωματωμένη (Hi-Speed USB) +10/100/1000 baseTX 
Θύρα USB A: Μνήμη USB (Άμεση εκτύπωση） 

Χειρισμός χαρτιού: 

Πλάτος υλικών εκτύπωσης  Ρολό χαρτιού:  >=203,2 - 917mm 

Φύλλα: >=203,2 - 917mm 

Πάχος υλικών εκτύπωσης:  >= 0,07 - 0,8mm 

Ελάχ. μήκος εκτύπωσης:  <= 203,2mm 

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης  Ρολό χαρτιού: <= 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και 
την εφαρμογή)  Φύλλα: <= 1,6m 

Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού:  <= 170mm 

Μέθοδος τροφοδοσίας χαρτιού: Standard από  2 Ρολά  χαρτιού +  Φύλλα:  

Η τροφοδοσία χαρτιού (είσοδος και έξοδος) των ρολών και των φύλλων να γίνεται από  
μπροστινό μέρος του Plotter  

Πλάτος εκτύπωσης 515mm(JIS B2), 728mm(JIS B1), 594mm(ISO A1), 841mm(ISO A0), 10", 
14", 17", 24", 36" 

[Εκτυπώσιμο] 257mm(JIS B4), 297mm(ISO A3), 329mm(ISO A3+), 420mm(ISO A2), 8", 
12", 16", 20", 30", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm 

Κανονισμοί Ευρώπη: Σήμανση CE, Πιστοποιήσεις Energy Star (WW), TUV, CB 

Να περιλαμβάνονται μαζί στην συσκευασία : Καλώδιο USB3 -2 μέτρων τουλάχιστον  
Καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος 2 μέτρα τουλάχιστον + Πρίζες /Πολύμπριζα Ασφαλείας κατά 
της υπέρτασης . 

Να περιλαμβάνεται η μεταφορά, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και η εκπαίδευση των 
χειριστών .  



 5 

Χρόνος εγγύησης: 1 έτος On SITE  
 

 

Β,ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο . 

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

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

 «Προσφορά προμήθειας συστήματος PLOTTER SCANNER (εκτυπωτή σχεδίων και σαρωτή), μεγέθους Α0». 

Η με αριθ. πρωτ. οικ.646381(29249)/20.11.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

 Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (υπο)φακέλους: 

(1) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

(2) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

(1) Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» θα περιλαμβάνει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση 

νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 

(ο νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης), στην οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός 

φορέας:  

α) Δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.  

    4412/2016.  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

γ) Εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 18,  

    παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της περιβαλλοντικής,  

     κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. 

δ) Έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Η ανωτέρω Δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

Πρόσκλησης και δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 

 

Σημείωση: Η περίπτωση (α) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά: 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) 

και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου 
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 Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), το 

οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 

χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με ημερομηνία έκδοσης το 

αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. 

5. Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, στην περίπτωση νομικών 

προσώπων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις, αντίγραφο καταστατικού, πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης κτλ, γίνονται δεκτά ,εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Τα  έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

2. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 

που συμμετέχει στην ένωση. 

3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση 

στην οποία θα δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή για έκδοση του πιστοποιητικού, και θα 

συνυποβάλλει αντίγραφο του αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης. Επίσης, θα δηλώνει ότι θα προσκομίσει το σχετικό 

έγγραφο πριν από την έκδοση της απόφασης Απευθείας Ανάθεσης. 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού 

προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, ότι πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφηκαν 

παραπάνω. 
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(β) Ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

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. 

Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται σε ευρώ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Αρχικά θα αποσφραγιστεί ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και θα εξετασθεί ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-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. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το αργότερο έως 31.12.2020. 

 

 

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: tsoupa.t@imathia.pkm.gov.gr (χωρίς να απαιτείται να είναι σφραγισμένη, 

Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7), μέχρι και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 

και ώρα 14:00.  

 

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

 

Διεύθυνση αποστολής προσφορών:  

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας  

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  

Μητροπόλεως 44, 591 32 

3ος όροφος-γραφείο 6, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

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. 
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Περαιτέρω πληροφορίες δίνονται στα τηλ: 2331350197-192. 

 

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

 
Εσωτ. Διανομή 
1.Αρχείο 
2.Θ.Τσούπα 
 

Μ.Ε.Α. 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής    
 

 

Βασίλειος Λαζαρίδης                            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

             ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 
             Μητροπόλεως 44 Βέροια ΤΚ 591 32 
 
«Προσφορά προμήθειας συστήματος PLOTTER SCANNER (εκτυπωτή σχεδίων και σαρωτή), μεγέθους Α0, για 

τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Γης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, 

σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. οικ. 646381(29249)/20.11.2020 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.: οικ. 646381(29249)/20.11.2020   πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια 

συστήματος PLOTTER SCANNER (εκτυπωτή σχεδίων και σαρωτή), μεγέθους Α0, για τις ανάγκες του 

Τμήματος Πολιτικής Γης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας Ημαθίας . 

 

 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

1 PLOTTER-SCANNER 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α0 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 

  

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

                                                                                 Ημερομηνία: ............../.................../2020         

                                                                                                Υπογραφή - Σφραγίδα 

                                           


