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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την  φύλαξη και προστασία των χώρων των δύο (2) ΞΕΝΩΝΩΝ και των 

γραφείων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 

(ΚΦΑΑΑΑ) στον ΒΟΛΟ «SECURITY» ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ . 

Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά οι παράμετροι – προδιαγραφές για τη φύλαξη των (2) 

ΞΕΝΩΝΩΝ και των γραφείων. 

ΧΩΡΟΙ :Δύο (2) Ξενώνες με τέσσερα μεγάλα υπνοδωμάτια και τραπεζαρία και το ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΚΤΙΡΙΟ όπου βρίσκονται τα γραφεία. 

ΗΜΕΡΕΣ: Καθημερινά (Συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες)  

- ΩΡΑΡΙΟ: Δύο Βάρδιες από ένα Φύλακα α) 15:00 μ.μ. – 23:00μ.μ. 

     β) 23:00 μ.μ. – 07:00π.μ. 

Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, η φύλαξη θα είναι 24ωρη με τρεις (3) βάρδιες 

ως εξής : α) 15:00μμ – 23:00μμ β) 23:00μμ – 07:00π.μ. γ) 07:00π.μ. – 15:00μμ 

- Δυναμικότητα των Ξενώνων : Σε κάθε Ξενώνα φιλοξενούνται 24 ασυνόδευτοι 

πρόσφυγες. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 24/2/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στα Κεντρικά 

Γραφεία του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1, Δ/νση Προμηθειών – Εφοδίων Εξωτερικού, τηλ.: 210-

3613560, 210-3613562 με τους εξής όρους: 

1.Η τιμή προσφοράς θα δοθεί συνολικά, ήτοι και για τους δύο (2) Ξενώνες και το Κεντρικό 

Κτίριο όπου βρίσκονται τα γραφεία, καθημερινά και Σαββατοκύριακο ως εξής: 

Δευτέρα – Παρασκευή: Δύο (2) βάρδιες από ένα φύλακα 

Σαββατοκύριακα και αργία: Τρεις (3) βάρδιες σε 24ωρη βάση από ένα φύλακα σε κάθε 

βάρδια, και θα αναφέρεται αν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΦΠΑ). Εάν τούτο 

δεν αναφέρεται θεωρείται ότι βαρύνουν τον προμηθευτή και επομένως η τυχόν χρέωσή 

τους κατά την έκδοση του τιμολογίου δεν θα γίνει αποδεκτή. 

  Οι προσφορές πρέπει : 

α. Να σταλούν σφραγισμένες μέσα σε φάκελο μέχρι την 24/2/2017, με την ένδειξη: 
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β. Να είναι γραμμένες με σαφήνεια 

γ. Να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστιχα, 

παρεμβολές ή διακοπές λέξεων 

δ. Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθέσεις λέξεων να γράφονται καθαρά στο περιθώριο 

και να ισχύουν εφόσον έχουν μονογραφηθεί. 

ε. Να ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός. 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. 

Για τις προσφορές που ισχύουν για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες αποφασίζει οριστικά 

η Εφορεία Γενικών Προμηθειών για την αποδοχή τους ή όχι, ενώ όσες ισχύουν μέχρι 10 

ημέρες, από την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός, απορρίπτοντας ως απαράδεκτες. 

3.Ο Ε.Ε.Σ. κατά την ανέλεγκτη κρίση του , διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής , μεταξύ των 

προσφερόμενων υπηρεσιών φύλαξης εκείνης που θα κριθεί καταλληλότερη για τις ανάγκες 

του, άσχετα αν η τιμή είναι ανώτερη από άλλων προσφερόμενων υπηρεσιών με μικρότερη 

τιμή. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι, που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν μαζί με την 

προσφορά τους να καταθέσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρόσφατης έκδοσης: 

α) Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας 

β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας 

γ) Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της 

ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO ή ισοδύναμο. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος της Εταιρείας , πράξης επιβολής 

προστίμου για παραβίαση της Εργατικής Νομοθεσίας όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στον Νόμο 3863/2010-άρθρο 68.  

Στην προσφορά σας πρέπει να αναφέρετε και τα παρακάτω: 

1. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

2. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας 

3. Την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι 

4. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων 

5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Τα άνω στοιχεία θα πρέπει να εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της 

προσφοράς της , με ποινή αποκλεισμού. Στην προσφορά πρέπει επίσης να 

υπολογίζεται το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους., παροχή των υπηρεσιών, 

των αναλώσιμων, το εργοδοτικό κέρδος και των νόμιμων, υπέρ Δημοσίου και 

τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως να επισυνάπτεται στην προσφορά αντίγραφο 

της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

Επίσης να καταθέσουν χρηματικές εγγυήσεις συμμετοχής – επί προϋπολογισμού 

μέσου όρου τιμών προς ΦΠΑ με ισχύ 90 ημερών σύμφωνα με το Νόμο 4281/2014 

άρθρο 157  στο ύψος των 800€. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την 

κατακύρωση οι εγγυήσεις επιστρέφονται σε όλους ο δε προμηθευτής ή οι 

προμηθευτές που θα επιλεγούν θα καταθέσουν εγγύηση καλής εκτέλεσης του 

έργου και η οποία θα επιστραφεί σ΄αυτούς μετά τη λήξη του Προγράμματος.  

5. ΦΥΛΑΞΗ: Αφορά το Κέντρο Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων Άσυλο 

(Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.), Παιδόπολη «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Τ.Κ. 37600, κατόπιν 



συνεννόησης με την υπεύθυνη του Κέντρου Φιλοξενίας, κα Ιωάννα Σύλβια 

Ζαγοριανού, τηλ. 24280 9202 

6.ΠΛΗΡΩΜΗ: Με πίστωση, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την είσπραξη των 

δόσεων χρηματοδότησης από το αρμόδιο Φορέα Χρηματοδότησης με τη βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του υπευθύνου του Κέντρου φιλοξενίας και με 

προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσά πάνω από 

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (1500€) 

7.ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ : 

Α)Εγγύηση:  

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι σέβεται την ιδιαιτερότητα του χώρου (φιλοξενία 

ανηλίκων παιδιών) και αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών με συνέπεια στην 

απόλυτη τήρηση των καθορισθέντων ωραρίων. Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες του έχουν ανατεθεί στα πλέον κατάλληλα πρόσωπα με 

ήθος, εμπειρία, με σεβασμό στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα και ότι σε καμία 

περίπτωση δεν θα εμπλέκεται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Β) Αθέτηση όρων: 

Σε περίπτωση  αθέτησης (όρων) εκ μέρους του Προμηθευτή που αφορούν 

παραλείψεις ή καθυστερήσεις επαναλαμβανόμενες συστηματικά, καταλληλόλητα 

των προσώπων, λόγω ιδιαιτερότητας του χώρου και σε οποιαδήποτε άλλη 

διαπίστωση σοβαρής παράβασης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η 

εγγύηση του περιέρχεται στον Ε.Ε.Σ. χωρίς άλλη διατύπωση αποκλειόμενη ρητά 

κάθε προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης Αρχής.  

8. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 3/3/2017 

ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. 

9. Η Διοίκηση του Ε.Ε.Σ. μετά την αξιολόγηση των προσφορών ενημερώνεται για το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού και διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της για το 

συμφέρον του Ε.Ε.Σ. να εγκρίνει ή απορρίψει αυτό ή να αποφασίσει την 

επανάληψη του διαγωνισμού. 

10. Το Κέντρο Φιλοξενίας λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού 

11. Η προσφορά αφορά το χρονικό διάστημα από 1/3/2017 έως 31/12/2017 

ημερομηνία λήξης του προγράμματος. 

 

 

Αθήνα 13/2/2017 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

Dr Αντώνιος Αυγερινός  

Φαρμακοποιός Υπ/γος ε.α. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

Ευαγγελία Βελέντζα - Ζουρούδη 

Οικονομολόγος 

 

       

          

         

 


