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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Αντιδήμαρχος  Κατερίνης 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα 
προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει 1 της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την επιλογή 
αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS)» 
προϋπολογισμού 69.475,00 ευρώ (αριθ. μελέτης 6/2020), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του 
Νόμου 4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/3/2020 ημέρα Τετάρτη και από 10:00 έως 10:30 π.μ. 

(καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών) στο Δημαρχείο Κατερίνης (Πλατεία 
Δημαρχείου Τ.Κ. 601 33  Κατερίνη), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος), από την 
αρμόδια επιτροπή.  

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς ή 
με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών και σε αυτή την περίπτωση πρωτοκολλώνται. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της υπηρεσίας  θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 [Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)]. 

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις 
αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & 
δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. 
Η χρηματοδότηση θα γίνει  από συγχρηματοδότηση της  ΕΕ και Εθνικών πόρων. 

Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον διαγωνισμό είναι ο Ζαγούλας 
Κωνσταντίνος (τηλέφωνο: 2351350535, φαξ: 2351350406 και e-mail: zagoulas@katerini.gr), κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της 
διακήρυξης και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Κατερίνης 
www.katerini.gr, από όπου μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν. 
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Κατερίνη 19-2-2020 
 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης 
 
 

Τσιαλός Γεώργιος 
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