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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

 

1. Ο Δήμορ Σπίποληρ πποκηπωζζει ανοικηψ ηλεκηπονικψ διαγυνιζμψ ππορ  επιλογή Αναδψσος για ηην ςπηπεζία: 
«Παποσή ςπηπεζιών  θύλαξηρ  ηος Ξενώνα ςποδοσήρ-θιλοξενίαρ γςναικών θςμάηων βίαρ» με κπιηήπιο 

ανάθεζηρ ηηρ ζωμβαζηρ ηην  πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά, βάζει ηιμήρ. 

 
2. Ο πποχπολογιζμψρ ηηρ ωμβαζηρ ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν 124.000,99 € ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24 % 
(συπίρ ΦΠΑ: 100.000,80 € ζςν ΦΠΑ: 24.000,19 €). 
Η διάπκεια ηηρ ωμβαζηρ ιζσωει απψ ηην ανάπηηζή ηηρ ζηο ΚΗΜΔΗ, έωρ και ηην 30η/09/2023 και θα 
πποζαπμοζηεί ζωμθυνα με ηιρ πιθανέρ ηποποποιήζειρ ηηρ εγκεκπιμένηρ ππάξηρ. 

3. Η διαδικαζία θα διενεπγηθεί με σπήζη ηηρ πλαηθψπμαρ ηος Εθνικοω ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικϊν Δημψζιυν 

ςμβάζευν (Ε..Η.ΔΗ..), μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πωληρ www.promitheus.gov.gr ηος άνυ ζςζηήμαηορ. 

4. Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπϊν:31/5/2021 και ϊπα 10:00 πμ. 
 Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ ηυν πποζθοπϊν:16/6/2021 και ϊπα 10:00 πμ. 

Σο πλήπερ κείμενο ηηρ διακήπςξηρ έσει καηασυπηθεί ζηην διαδικηςακή πωλη Ε..Η.ΔΗ., 
http://www.promitheus.gov.gr. Η μελέηη και η διακήπςξη έσοςν καηασυπηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος Δήμος 

Σπίποληρ, ζηη διεωθςνζη (URL) http://www.tripolis.gr/ζηη   διαδπομή:  Διαγυνιζμοί– Πποκηπωξειρ. 

5. Ανηικείμενο ηηρ ζωμβαζηρ  είναι η παποσή ςπηπεζιϊν θωλαξηρ  ηος Ξενϊνα ςποδοσήρ -θιλοξενίαρ 

γςναικϊν θςμάηυν βίαρ, απψ εηαιπεία θωλαξηρ. 

Ο ανάδοσορ θα παπέσει ςπηπεζίερ θωλαξηρ-αζθάλειαρ ηος ξενϊνα ςποδοσήρ-θιλοξενίαρ γςναικϊν θςμάηυν 

βίαρ, πος πεπιλαμβάνει ψλοςρ ηοςρ εζυηεπικοωρ και εξυηεπικοωρ σϊποςρ ηος κηιπίος ηος ξενϊνα, καθ’ ψλο 

ηο 24υπο, και ψλερ ηιρ μέπερ ηος μήνα απψ ηην ανάπηηζη ηηρ ζωμβαζηρ ζηο ΚΗΜΔΗ έωρ και ηην 

30η/09/2023, διαθέηονηαρ ηο απαπαίηηηο πποζυπικψ, ϊζηε να καλωπηεηαι η θωλαξη – αζθάλεια ψλο ηο 24υπο.  

Η θωλαξη θα γίνεηαι και επομένυρ, οι ημέπερ και οι ϊπερ θα μεηποωνηαι, ψηαν ςπάπσει ππαγμαηικψ 

πεπιζηαηικψ, ηο οποίο θα επικςπϊνεηαι απψ ηην Διοίκηζη ηος Ξενϊνα. 

Οι παπεσψμενερ ςπηπεζίερ καηαηάζζονηαι ζηον ακψλοςθο κυδικψ ηος Κοινοω Λεξιλογίος δημοζίυν 

ζςμβάζευν (CPV): 79713000-5. 

6. Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ έσοςν θςζικά ή νομικά ππψζυπα 

και, ζε πεπίπηυζη ενϊζευν οικονομικϊν θοπέυν, ηα μέλη αςηϊν, πος είναι εγκαηεζηημένα  ζε: 
α) κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ, 
β) κπάηορ-μέλορ ηος Εςπυπαφκοω Οικονομικοω Υϊπος (Ε.Ο.Υ.), 
γ) ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη Δ, ζηο βαθμψ πος η ςπψ ανάθεζη δημψζια ζωμβαζη 

καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ γενικέρ ζημειϊζειρ ηος ζσεηικοω με ηην Ένυζη 

Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ ςμθυνίαρ, καθϊρ και 
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δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παποωζαρ παπαγπάθος και έσοςν ζςνάτει 
διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιϊν ανάθεζηρ δημοζίυν 

ζςμβάζευν. 

7. Η παποωζα ζωμβαζη σπημαηοδοηείηαι απψ Πιζηϊζειρ ηος Ππογπάμμαηορ Δημοζίυν Επενδωζευν ηηρ 
ΑΕΠ 0261 (κυδικψρ εναπίθμος 2016ΕΠ02610005). Η ζωμβαζη πεπιλαμβάνεηαι ζηο ςποέπγο Νο 7 ηηρ Ππάξηρ: 
«Λειηοςπγία ξενϊνα θιλοξενίαρ γςναικϊν θςμάηυν βίαρ Δήμος Σπίποληρ», η οποία έσει ενηασθεί ζηο 

Επισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «Πελοπψννηζορ 2014-2020» και έσει λάβει κυδικψ MIS 5000936 με Κυδικψ ΟΠ 
5000936.  

Σο έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηην Εςπυπαφκή Ένυζη (Εςπυπαφκψ Κοινυνικψ Σαμείο) και απψ Εθνικοωρ 

Πψποςρ, μέζυ ηος ΠΔΕ. 
8. Η εγγωηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμψ εκδίδεηαι ςπέπ ηος ζςμμεηέσονηορ για ποζψ πος ανηιζηοισεί 
ζε ποζοζηψ 2% επί ηηρ ζςνολικήρ πποχπολογιζθείζαρ δαπάνηρ, συπίρ ηο ΦΠΑ, ήηοι: ηυν δύο χιλιάδων ευρώ 
(2.000,00 €).  

Η εγγωηζη ζςμμεηοσήρ ππέπει να ιζσωει ηοςλάσιζηον για ηπιάνηα (30) ημέπερ μεηά ηη λήξη ηος σπψνος ιζσωορ 

ηηρ πποζθοπάρ ηος άπθπος 2.4.5 ηηρ διακήπςξηρ, ήηοι μέσπι 23/7/2022 άλλυρ η πποζθοπά αποππίπηεηαι. 
Οι ςποβαλλψμενερ πποζθοπέρ ιζσωοςν και δεζμεωοςν ηοςρ οικονομικοωρ θοπείρ για διάζηημα δϊδεκα (12) 

μηνϊν απψ ηην επψμενη ηηρ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμοω. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΡΘΠΟΛΗ 

 

 

 

ΣΖΘΟΤΜΗ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ 
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