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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης  
προκηρύσσει 

 
Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Δημιουργία ιστορικού λευκώματος σε έντυπη μορφή και 
ηλεκτρονική Διασύνδεση μέσω QRCODE της ιστορίας του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ 
πλέον 14.400,00 ευρώ (Φ.Π.Α.24%), 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα 
προσφορά από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή. 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η δημιουργία ενός ιστορικού έργου (Έρευνα-Συγγραφή-Επιμέλεια-
Σελιδοποίηση-Εκτύπωση 2.000 αντίτυπων), της τοπικής και αυτοδιοικητικής ιστορίας του Δήμου Κατερίνης. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 22841000-7 «Λευκώματα για Συλλογές’’  
Ο Δήμος θα αναθέσει το σύνολο της παρούσας εργασίας σε έναν Ανάδοχο, καθώς το φυσικό αντικείμενο της προς 
ανάθεση σύμβασης δεν μπορεί να διαχωριστεί σε τμήματα. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κατερίνης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει τον με Κ.Α.: 00.6434.901 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των  οικονομικών ετών 2022 και 
2023 του Φορέα. 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, λόγω της συνθετότητας της εργασίας, είναι η επάρκεια της πρότερης εμπειρίας 
και εξειδικευμένων γνώσεων του αναδόχου και η συνολικά χαμηλότερη τιμή – προσφορά βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής που συμφωνεί πλήρως με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της, διάστημα στο οποίο πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί η παράδοση του Λευκώματος. 
 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και του νομικού 
πλαισίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη.   
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ως καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η 30.09.2022 και ώρα 
23:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών ή 
συνεταιρισμοί, τα οποία είναι εγκατεστημένα α) σε 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. Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή. 
Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσό 1.200,00 (χιλίων διακοσίων) ευρώ.  
Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι η υπάλληλος του Δήμου 
Κατερίνης, Ιωαννίδου Ανατολή, τηλ. 2351350435, e-mail : anatoli.ioannidou@katerini.gr .  
Τα συμβατικά τεύχη θα είναι αναρτημένα στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 162504). 

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης 
 
 
                  ΒΑΪΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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