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ΔΡΑΗ : 
«Επιχοριγθςθ Ν.Π. Ελλθνικόσ Ερυκρόσ 
Σταυρόσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου 
“Κζντρα Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων 
του Ε.Ε.Σ. ςτθν Ακινα, Δομζσ Φιλοξενίασ Α και 
Β"» 

 ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : 
Εκνικό Πρόγραμμα Ταμείου Αςφλου, 
Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020,με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048814. 

Ημερομηνία: 23/12/2020 
Αρ. Πρωτ: 6114 

Αναρτητζα ςτο Διαδίκτυο 
Καταχωριςτζο ςτο ΚΗΜΔΗ 

  
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ: 
« Ανοικτόσ Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν «Παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςτα Κζντρα 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων του Ε.Ε.Σ. ςτθν Ακινα (Α) και (Β), τα οποία  
ςυγχρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Επιχοριγθςθ Ν.Π. Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ 

για τθν υλοποίθςθ του Ζργου “Κζντρα Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων του Ε.Ε.Σ. ςτθν Ακινα, 
Δομζσ Φιλοξενίασ Α και Β"», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048814 από το Εκνικό Πρόγραμμα Ταμείου 

Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020» 
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Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ (εφεξισ και χάριν ςυντομίασ θ Ανακζτουςα Αρχι) προκθρφςςει 
Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, ΔθμόςιοΔιαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ για τθ δαπάνθ με τίτλο«Παροχι υπθρεςιϊν 
φφλαξθσ ςτα Κζντρα Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων του Ε.Ε.Σ ςτθν Ακινα Α και Β»,  τα οποία 
ςυγχρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Επιχοριγθςθ Ν.Π. Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ 
για τθν υλοποίθςθ του Ζργου “Κζντρα Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων του Ε.Ε.Σ. ςτθν Ακινα, 
Δομζσ Φιλοξενίασ Α και Β"», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048814 από το Εκνικό Πρόγραμμα Ταμείου 
Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020. 
Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. 
Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ14/01/2021, ημζρα Πζμπτηκαι 
ώρα 15:00. 
Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
ωσ άνω ςυςτιματοσ. 
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Προςφορά» κα 
γίνει τθν 20/01/2021, ημζρα Σετάρτηκαι ώρα 13:00 π.μ. 
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 79713000-5 (Υπθρεςίεσ φφλαξθσ). 
 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 163.680,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΠΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 132.000,00 €, ΦΠΑ: 31.680,00 €). 
 
Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα:  
 
ΣΜΗΜΑ Α : «Παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςτο Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων του 
Ε.Ε.Σ. ςτθν Ακινα, Δομι Α», εκτιμϊμενθσ αξίασ 66.000,00€ πλζον Φ.Π.Α 24%, ιτοι 81.840,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.  
 
ΣΜΗΜΑ Β : «Παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςτο Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων του 
Ε.Ε.Σ. ςτθν Ακινα, Δομι Β», εκτιμϊμενθσ αξίασ 66.000,00€ πλζον Φ.Π.Α 24%, ιτοι 81.840,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 
 
Προςφορζσ υποβάλλονται για όλα τα τμιματα. 
 
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε δφο 
(2).  
 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ και ανάρτθςθ 
αυτισ ςτο ΚΗΜΔΗΣ. Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ  διατθρεί το δικαίωμα παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ, που κα υπογραφεί, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Σε περίπτωςθ 
διακοπισ τθσ επιχοριγθςθσ και ςυνεπακόλουκθσ διακοπισ τθσ λειτουργίασ των δομϊν, 
επζρχεται αυτόματθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο, κατόπιν μονομεροφσ καταγγελίασ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισπου 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, για κάκε ΤΜΗΜΑ των 
ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, ςτθν οποία ςυμμετζχουν με τθν προςφορά τουσ.  
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Συγκεκριμζνα: 
 

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει τιμισ. Η προςφερόμενθ τιμι αφορά το μθνιαίο κόςτοσ φφλαξθσ. Στθν τιμι 
περιλαμβάνονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενεσ κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
εκτόσ από το Φ.Π.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςτα Κζντρα Φιλοξενίασ 
Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθν Ακινα, Δομζσ (Α) + (Β).   
 
Τονίηεται επίςθσ, ότι οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ δεν κα ςυνυπολογίςουν ςτθν 
οικονομικι τουσ προςφορά το προβλεπόμενο, κατά τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία, 
ποςοςτό παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ 8%.   
 
 
 

Ακινα,23-12-2020 
 
 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Φορζα 
 

 
 
                                                                          Dr. Αντϊνιοσ Αυγερινόσ 

Φαρμακοποιόσ, Υποςτράτθγοσ ε.α 
 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ 
(αριθμητικώσ) 

ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ 
(ολογράφωσ) 

Α 66.000,00 € 1.320,00 € Χίλια τριακόςια είκοςι 
ευρϊ 

Β 66.000,00 € 1.320,00 € Χίλια τριακόςια είκοςι 
ευρϊ 


