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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Τρίκαλα  20/05/2021 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ       Αρ. Πρωτ.:    15394        
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» 
α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 12 49 67 

 
O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α΄), για την παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριμνας για 
τη λειτουργία του Ξενώνα Νυχτερινής Φιλοξενίας Δήμου Τρικκαίων», συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 74.563,20 € Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και  συγκεκριμένα των υπηρεσιών του   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι΄ της αναλυτικής διακήρυξης.  

Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας  για τη λειτουργία του Ξενώνα Νυχτερινής 
Φιλοξενίας. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της αναλυτικής διακήρυξης.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας. Καμία 
προσφορά δεν πρόκειται να γίνει δεκτή αν δεν καλύπτει όλα ανεξαιρέτως τα ζητούμενα.  
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής. 

Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω 
συστήματος. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 20 05 2021   

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20 05 2021   

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 07 06 2021 Ώρα: 15:00 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 14 06 2021 Ώρα: 11:00 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής:  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 1.491,26 € με ισχύ μέχρι 10/01/2022.   

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  

Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  
http://www.promitheus.gov.gr. 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Αρμόδιοι για πληροφορίες:  Εξάρχου Μαρίκα,  τηλ. 24313 51213  e-mail: mexarchou@trikalacity.gr      

                                                  Ευθυμίου Παναγιώτα, τηλ.: 24313 51203 e-mail: panef@trikalacity.gr 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
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