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Αριθ. Πρωτ. Οικ. 26359/30-08-2021 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 
(άρθρο 117 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5066578 

186.000,00 ευρώ 

 

Ο  Δήμος Κατερίνης 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτός διαγωνισμός Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: 
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή 
παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με κωδικό MIS 5066578. 
 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
κατάρτισης συνολικής διάρκειας 120 ωρών έκαστο, για 80 ωφελούμενους άνεργους από την 
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης, με 
θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 
CPV 80400000-8  Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων & CPV 80500000-9: Υπηρεσίες κατάρτισης. 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 186.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.  
Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων απαλλάσσεται από 
ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 
2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015)  
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη με αρ. πρωτ. οικ.26350/30/08-
2021 και τα Παραρτήματα αυτής.  
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι δεν αποκλείονται από 
τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις, όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στο άρθρο 2.2. της 
Διακήρυξης.  
Η προκήρυξη θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr 
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (www.katerini.gr.), στο ΚΗΜΔΗΣ 
και στον τοπικό τύπο.  
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ www.katerini.gr. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13/10/2021 και ώρα 14.00 μ.μ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.katerini.gr/
ΑΔΑ: ΩΧ0ΩΩΕΤ-Ε7Ξ



Η διαδικασία διαγωνισμού θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr,  την 14/10/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για πέντε (5) μήνες από την επομένη της 
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των πέντε (5) 
μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τον Δήμο Κατερίνης 
αρμόδια κα Νταντάμη Αναστασία, τηλ: 2351350565, Ηλ. ταχυδρομείο: dadami@katerini.gr.  
 

Για τον Δήμο Κατερίνης 
 

 

Ο Αντιδήμαρχος 

Χριστοφορίδης Σταύρος 
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