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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 4 

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την καθαριότητα των χώρων των μπάνιων – τουαλετών  των δύο (2) 

Ξενώνων και τον γενικό καθαρισμό όλων των χώρων των δύο (2) ξενώνων, ήτοι τους 

χώρους των γραφείων, της αίθουσας Η/Υ στο Κεντρικό Κτίριο του Κέντρου Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο (ΚΦΑΑΑΑ) στον ΒΟΛΟ από Ιδιωτική Επιχείρηση -

Συνεργείο Καθαρισμού. 

Α) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΜΠΑΝΙΩΝ – ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ των δύο 

Ξενώνων του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων  Άσυλο (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) 

στον ΒΟΛΟ. 

Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Φιλοξενίας βρίσκονται στην Παιδόπολη «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» στην 

ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ. 

- ΧΩΡΟΙ: Μπάνια και τουαλέτες των δύο (2) Ξενώνων. 

- ΗΜΕΡΕΣ: Δύο (2) φορές την εβδομάδα 

- ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: Πρέπει να συμπεριληφθούν στο κόστος 

Β) Γενικός Καθαρισμός όλων των χώρων του (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) στο ΒΟΛΟ – ΧΩΡΟΙ: Τους 

Χώρους των Γραφείων, της Αίθουσας Η/Υ στο Κεντρικό Κτίριο, τους Ξενώνες και όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων των δύο (2) Ξενώνων. 

- ΗΜΕΡΕΣ: Μία (1) φορά το μήνα 

- ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: Πρέπει να συμπεριληφθούν στο κόστος 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 

- Στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) 

φιλοξενούνται 48 ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες. 

- Το κόστος των χρησιμοποιούμενων ειδών και υλικών καθαριότητας επιβαρύνει το 

συνεργείο του προσφέροντος. 

 Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 28/2/2017, ημέρα Τρίτη, 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 κατά μονάδα εφαρμογής εργασίας καθαρισμού, 

ήτοι μια προσφορά για την καθαριότητα των μπάνιων – τουαλετών δύο (2) 

φορές την εβδομάδα και μία προσφορά για την καθαριότητα όλων των χώρων 

των δύο (2) Ξενώνων, ήτοι τους χώρους μία (1) φορά τον μήνα και θα 



αναφέρεται αν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ τρίτων(Φ.Π.Α.). Εάν τούτο δεν 

αναφέρεται, θεωρείται ότι βαρύνουν τον προμηθευτή και επομένως η τυχόν 

χρέωσή τους κατά την έκδοση του τιμολογίου δε θα γίνει αποδεκτή. 

2. Οι προσφορές πρέπει : 

α. Να σταλούν σφραγισμένες μέσα σε φάκελο μέχρι την 27/2/2017 με την ένδειξη: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 4 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1 

ΑΘΗΝΑ 106 72 

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 καθαρισμού, εκείνων που θα κριθούν καταλληλότερες για τις 

ανάγκες του, άσχετα αν η τιμή είναι ανώτερη από άλλες προσφορές 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. 

 

5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: Στο ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) ΒΟΛΟΥ, ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΓΡΙΑ 

ΒΟΛΟΥ Τ.Κ. 37600 με δικό σας όχημα, κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη του 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ κα ΙΩΑΝΝΑ – ΣΥΛΒΙΑ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ, τηλ.: 24280-92202 

 

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) Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν ανατεθεί σε 

πρόσωπα που είναι κατάλληλα για την ιδιαιτερότητα του χώρου – Φιλοξενία 

Ανηλίκων παιδιών και την απόλυτη τήρηση της συμμόρφωσης των όρων υγιεινής 

που επιβάλλουν οι παρούσες συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων. 

 Β) Σε περίπτωση που η Επιτροπή ελέγχου διαπιστώσει ότι οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες δεν τηρούν τους όρους της παρούσης εντολής που οφείλονται σε 

παραλήψεις – καθυστερήσεις επαναλαμβανόμενες συστηματικά, ο Προμηθευτής 

άνευ ετέρας προειδοποίησης κηρύσσεται έκπτωτος με εμπεριστατωμένη σχετική 

αιτιολογία του, εφ΄ όσον η κατ΄ επανάληψη αθέτηση των όρων γίνεται 

αποκλειστικά εκ μέρους του. 

8. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 7/3/2017 

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

ημερομηνία λήξης του προγράμματος. 

 

 

Αθήνα 13/2/2017 

 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Dr Αντώνιος Αυγερινός          Ευαγγελία Βελέντζα - Ζουρούδη 

Φαρμακοποιός Υπ/γος ε.α.                          Οικονομολόγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


