
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

 

 

 

ΔΡΑΣΗ : 

«Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά 
Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5022189 . 

Ημερομηνία: 9/9/2020 

Αρ. Πρωτ: ...4182 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 

 

  

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους 

ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην 

Αθήνα και στα Καλάβρυτα» 
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής και χάριν συντομίας η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Ανοικτό, 
Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων 
σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα». 

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 19/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 
π.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  
23/10/2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 55320000-9 «Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων». 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 337.796,55€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 298.935,00 €, ΦΠΑ: 38.861,55€), ενώ η εν λόγω σύμβαση υποδιαιρείται στα 
κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ Α  : «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 
φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου», 
εκτιμώμενης αξίας  98.550,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 111.361,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

ΤΜΗΜΑ Β  : «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 
φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα», 
εκτιμώμενης αξίας αξίας  98.550,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 111.361,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

ΤΜΗΜΑ Γ  : «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 
φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα», 
εκτιμώμενης αξίας 101.835,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 115.073,55 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

 
Προσφορές υποβάλλονται για  ένα ή/ και περισσότερα τμήματα. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός  διατηρεί το δικαίωμα παράτασης ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, μέχρι την εξάντληση 
της προϋπολογισθείσας αξίας αυτής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση διακοπής της 
επιχορήγησης διακόπτεται αυτόματα και η σύμβαση με τον ανάδοχο. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
της σχετικής διακήρυξης.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε 
ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, για κάθε ΤΜΗΜΑ των ζητούμενων υπηρεσιών, στην 
οποία συμμετέχουν με την προσφορά τους. Συγκεκριμένα: 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
(αριθμητικώς) 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
(ολογράφως) 

Α 98.550,00 € 1.971,00 € Χίλια εννιακόσια 
εβδομήντα ένα ευρώ. 

Β 98.550,00 € 1.971,00 € Χίλια εννιακόσια 
εβδομήντα ένα ευρώ. 

Γ 101.835,00 € 2.036,70 € Δύο χιλιάδες τριάντα 
έξι ευρώ και εβδομήντα 

λεπτά. 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
τιμής. Η προσφερόμενη τιμή αφορά το ημερήσιο κόστος σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά 
φιλοξενούμενο. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την προετοιμασία και την διανομή των έτοιμων γευμάτων καθώς και 
το κόστος μεταφοράς των γευμάτων στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην 
Αθήνα και στα Καλάβρυτα. 

 

 

 

Αθήνα,09/09/2020 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα 
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