
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

 

 

 

 Ημερομηνία: 16/07/2020 

Αρ. Πρωτ: 3304 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (A) + (B)  για την προμήθεια 

διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής ,καθαριότητας και οικιακής χρήσης, ),  για τα οποία έχει υποβληθεί 

πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ (Α) + (Β)» με κωδικό ΟΠΣ 5048814, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 599/Φ.38/31-3-2020 Απόφαση 

χορήγησης επιδότησης και την υπ.αρ. 646/Φ.38/6-4-2020 Συμφωνία επιδότησης δράσης της Υπεύθυνης 

Αρχής για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «1-ΑΣΥΛΟ», Εθνικού Στόχου «1-

ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ» του Εθνικού Προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

2014-2020» 30.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                                                                Σελίδα 2 από 2 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής και χάριν συντομίας η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει 

Συνοπτικό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη δαπάνη με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ” κατόπιν πρόταση 

χρηματοδότησης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ (Α) + (Β)» με κωδικό ΟΠΣ 5048814, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 599/Φ.38/31-3-2020 

Απόφαση χορήγησης επιδότησης και την υπ.αρ. 646/Φ.38/6-4-2020 Συμφωνία επιδότησης 

δράσης της Υπεύθυνης Αρχής για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «1-

ΑΣΥΛΟ», Εθνικού Στόχου «1-ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ» του Εθνικού Προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 2014-2020. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV):  39830000-9 “ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ” και 33700000-7 “ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ”.  

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη και ανά τμήμα ξεχωριστά. Ο υποψήφιος ανάδοχος 

μπορεί να δώσει προσφορά είτε για το τμήμα Α είτε για το τμήμα Β. Προσφορά που 

υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  27/07/2020, ημέρα Δευτέρα  και 

ώρα 15.00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ως άνω συστήματος. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 31/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  11.00μ.μ. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00 €, ΦΠΑ: 7.200,00 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2020. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

σχετικής διακήρυξης.  

 

Αθήνα,16/7/2020 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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