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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση – ανανέωση πέντε (5) 

αδειών χρήσης και υποστήριξης του λογισμικού προγράμματος ECM που 

χρησιμοποιείται στην μελέτη των έργων για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.142,72 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%»  

Έχοντας υπόψη: 

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

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Το υπ.’ αριθμ. Π.Δ.7/13 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/31-01-2013) «Περί Οργάνων που αποφασίζουν…….και 

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

3. Τις αρ. 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).  

4. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  

5. Τον 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. 

6. Tις διατάξεις N. 4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 

και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγείας" (Α' 36) 

7. Τον 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)  

8. Την υπ΄αρίθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 61/13.01.2022 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022 & 

ΑΔΑ:61777ΛΛ-ΤΗΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορι-
σμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπε-
ριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
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9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 72217(1346) με ημερομηνία 31.01.2022 (ΦΕΚ 458 

/B'_07.02.22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιο-

δότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

10. 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).  

11. 10.Το με αρ. πρωτ Φ6.2.2 / 5 /οικ.589764(2110)/18-08-2022 Πρωτογενές Αίτημα  

12. 11.Την με αρ.πρ 590935(4456) / 26-08-2022 (ΑΔΑ:677Η7ΛΛ-ΟΙΞ) (22REQ011160227 2022-08-

30) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 

πληρωμής με α/α 3391 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών (ΚΑΕ 02.721.0879.01)  

 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 Να υποβάλουν προσφορά για τη συντήρηση – ανανέωση πέντε (5) αδειών χρήσης και 

υποστήριξης του λογισμικού προγράμματος ECM που χρησιμοποιείται στην μελέτη και 

κατασκευή των έργων για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.142,72 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  

Οι Εργασίες περιγράφονται, για πέντε (5) άδειες χρήσης, από 01-10-2022 έως 30-09-2023 ως : 

Προϊόν Τεμ 
Αξία 

(€) 

Συμβόλαιο Υποστήριξης ACE ERP eCM- Μελέτη/Κοστολόγηση 1 860,00 

Συμβόλαιο Υποστήριξης ACE ERP eCM- Κατασκευή  1 740,00 

Συμβόλαιο Υποστήριξης ACE ERP eCM- ΣΑΥ ΦΑΥ 1 280,00 

Συμβόλαιο Υποστήριξης ACE ERP eCM- Επιμετρήσεις 1 280,00 

Άθροισμα 2.160,00 

-Έκπτωση -20% στα συμβόλαια λόγω σύναψης συμβολαίων πλήρους 

συντήρησης σε 

ACE ERP eCM – Μελέτη/Κατασκευή/ΣΑΥ ΦΑΥ/Επιμετρήσεις 

-20% x (860,00 + 740,00 + 280,00+280,00)= 

-432,00 

Άθροισμα χωρίς ΦΠΑ 1.728,00 

ΦΠΑ 24% 414,72 

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ  2.142,72 

 

 

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά και Συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας. Και 

αναλυτικά : διάθεση λογισμικού προγράμματος ECM και τεχνική υποστήριξη αυτού 
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Και αναλυτικά : διάθεση λογισμικού προγράμματος ECM και τεχνική υποστήριξη αυτού  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής. 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μόνο ηλεκτρονικά (μέσω e-mail), 

στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dtei@imathia.pkm.gov.gr  με αναγραφή απαραίτητα της 

επωνυμίας και της διεύθυνσης του προσφέροντος, καθώς επίσης και την ένδειξη: 

 «Προσφορά για τη συντήρηση –ανανέωση πέντε (5) αδειών χρήσης και υποστήριξης του 

λογισμικού προγράμματος ECM που χρησιμοποιείται στην μελέτη των έργων για τις ανάγκες 

της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων»  

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα περιλαμβάνει συνημμένα τα παρακάτω 

αναγραφόμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην περίπτωση Α., καθώς και την οικονομική 

προσφορά της περίπτωσης Β. , σε ηλεκτρονική μορφή, υπογεγραμμένα είτε ψηφιακά, είτε σαρωμένα 

(scanned) σε μορφή αρχείου υπογεγραμμένα και με τη σφραγίδα της εταιρείας.  

 

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

 1. 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.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται ότι:  
• Δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων).  

• Δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021.  

• 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.  

• Δεν τελεί σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολής επιχειρηματικής δραστηριότητας ή 

οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόμου  

• Αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.  

• Ότι εγγυάται την ποιότητα της εργασίας του, η δε χρονική εγγύηση δε θα πρέπει να είναι μικρότερη 

του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επιδιόρθωση της υποστήριξης 

του λογισμικού προγράμματος που καταρχήν εγκαταστάθηκε και κατόπιν παρουσίασε δυσλειτουργία 

εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης.  
Σημείωση: Η περίπτωση (i) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά:  
(α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προ-
σωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.  
(β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου  
(γ) Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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3. 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. 

 4. 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.  

Σημειώσεις: 

 • Η ως άνω αρ. (2) Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, 

υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, και συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας, ανάλογα με τη νομική της μορφή (καταστατικό, 

πιστοποιητικά μεταβολών, ΦΕΚ, συγκρότηση ΔΣ σε σώμα κτλ). 

 • Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.  

• Τα ανωτέρω υπ’αρ. (1),(3) και (4)  μπορούν να προσκομιστούν σε απλά φωτοαντίγραφα, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: την Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με τις παραπάνω αναλυτικές 

περιγραφές, και συμπληρωμένη στο συνημμένο της παρούσης έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και όλες τις κρατήσεις, επί ποινή αποκλεισμού, 

δεν πρέπει να ξεπερνά το σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 2.142,72€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

Η Οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου για την συντήρηση-ανανέωση των αδειών χρήσης , θα γίνει 

κατόπιν της παράδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου και μετά από την έκδοση και θεώρηση του 

τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο εκδίδεται στο όνομα του, βάσει των νομίμων 

δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν. 4412/2016). Τον αντισυμβαλλόμενο 

βαρύνουν οι σχετικές κρατήσεις με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Οι προθεσμίες 

πληρωμής, όπως ορίζονται και ισχύουν σύμφωνα με το Ν.4152/2013 υποπαράγραφος Ζ.5., άρχονται 

από την ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω e-mail), στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου dtei@imathia.pkm.gov.gr  της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας, μέχρι 

και την Τεταρτη 05 Οκτωβριου 2022 και ώρα 14:00. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται δεκτές.  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

http://imathia.pkm.gov.gr.  
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Η προσφορά είναι δεσμευτική και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνολο των απαιτούμενων 

εργασιών, άλλως θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές για μέρος των παραπάνω, 

εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Συνημμένα:  

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 

 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας 
 
 
 

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

Προς 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ. 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Ε-ΜΑΙL 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 Για την συντήρηση –ανανέωση πέντε (5) αδειών χρήσης και υποστήριξης του 

λογισμικού προγράμματος ECM που χρησιμοποιείται στην μελέτη των έργων για 

τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων»  

 

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση - ανανέωση πέντε 

(5) αδειών χρήσης και υποστήριξης του λογισμικού προγράμματος ECM που χρησιμοποιείται στην 

μελέτη των έργων για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, καθώς και 

των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 

πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την συντήρηση - ανανέωση πέντε (5) αδειών χρήσης 

και υποστήριξης του λογισμικού προγράμματος ECM που χρησιμοποιείται στην μελέτη των έργων 

για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας που αναφέρονται στη 

πρόσκληση με τις ακόλουθες τιμές. 
 

 

 Υπηρεσίες: 
 

 ΚΑΕ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ Έκπτωση επί 

της % 

ΔΑΠΑΝΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

0879 1.728,00 414,72 2.142,72  

 

 

 

 

 
Ο Προσφέρων 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 

 

 

 

 

                                                      Ημερομηνία:………………………………….. 
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