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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ  01 - 09 – 2021 
                                                       Α.Π.  4331 

 

 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Θέμα :  «Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την υλοποίησης επείγουσας δράσης με σκοπό την 

υποστήριξη μαθητών νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων στις περιοχές που επλήγησαν από τις 

πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 118.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

‘Έχοντας υπόψη: 

1. τον κανονισμό προμηθειών του ΕΕΣ, για την επείγουσα ανάθεση ποσού δωρεών λόγω έκτακτης ανάγκης. 

2. το απόσπασμα πρακτικού της από 01.09.2021 Απόφασης ΚΔΣ ΕΕΣ. 

 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι υλοποίηση επείγουσας δράσης εν όψει του νέου σχολικού έτους, με σκοπό 
την υποστήριξη όλων των μαθητών που φοιτούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείων και 
Δημοτικών σχολείων) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων) των πυρόπληκτων περιοχών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Βόρειας Εύβοιας, Βορειοανατολικού Τομέα Αθηνών, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας 
και Ρόδου. Στο πλαίσιο αυτό, θα διατεθούν σχολικά είδη όπως σχολικές  τσάντες, κασετίνες, ξυλομπογιές, 
τετράδια, μαρκαδόροι, στυλό, μολύβια, στα παιδιά που φοιτούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας 
(Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσια) Εκπαίδευσης των πληγέντων Δήμων. 

Το κόστος των σχολικών ειδών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 30,00 € ανά μαθητή και το συνολικό 

κόστος στο ποσό των 118.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δίδεται στο Παράρτημα I της παρούσας 
Πρόσκλησης. 
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Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας 
Αρχής, σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (αρ. πρωτ. 4331 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 

Προς 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ  

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΤ 1, Τ.Κ.106.72, ΑΘΗΝΑ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Επωνυμία  

Διεύθυνση 
Έδρας 

 

Τηλέφωνο  

Εmail  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 06/09/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση είτε προσωπικώς ή με εκπρόσωπο, είτε 

ταχυδρομικώς επί αποδείξει. 

Οι προσφορές πρέπει: 

α) Να είναι γραμμένες με σαφήνεια. 

β) Να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστιχα παρεμβολές ή διακοπές 

λέξεων. 

γ) Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθέσεις λέξεων να γράφονται καθαρά στο περιθώριο και ισχύουν 

εφόσον έχουν μονογραφηθεί. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Επισημαίνεται ότι οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, να φέρουν 

υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα του οικονομικού φορέα. 

 

Οικονομική Προσφορά 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ή μέρος αυτής. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, για την προμήθεια των ειδών. 

Οι ενδιαφερόμενοι, που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν κατά την κατακύρωση οφείλουν να 
καταθέσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρόσφατης έκδοσης : 

α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας. 

γ) Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων. 
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Πληρωμή  

Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί  από το Ταμείο του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1 , 106 72  ΑΘΗΝΑ 
με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων εγγράφων. 

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει έως 09/09/2021. 

 

Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Αποθήκη του ΕΕΣ στην οδό Άστρους 111, Τ.Κ. 
104 42, Αθήνα. 

 

Επικοινωνία: Για κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Προμηθειών – 
Εφοδίων Εξωτερικού στα τηλέφωνα 210 3613560 και 210 3613562.   

 

 

 
Ο Πρόεδρος 

 

Dr Αντώνιος Αυγερινός 

Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίησης επείγουσας δράσης με σκοπό την υποστήριξη μαθητών 
νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές 
πυρκαγιές, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. 

Από την πρώτη στιγμή που οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας 
μας, εξειδικευμένα κλιμάκια του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, αποτελούμενα από κοινωνικούς 
λειτουργούς, μετέβησαν στις πυρόπληκτες περιοχές και προέβησαν, σε συνεργασία με τις αρχές Τοπικής 
και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες, σε επιτόπια εκτίμηση των 
Ψυχοκοινωνικών αναγκών του πληγέντος πληθυσμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΕΣ, ανταποκρινόμενος σε σχετική έκκληση που έλαβε για την επείγουσα ανάγκη 
Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των παιδιών των πυρόπληκτων οικογενειών, ξεκίνησε την υλοποίηση δράσης 
εν όψει του νέου σχολικού έτους, με σκοπό την υποστήριξη όλων των μαθητών που φοιτούν στις σχολικές 
μονάδες Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Γυμνασίων) των πυρόπληκτων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Βόρειας Εύβοιας, 
Βορειοανατολικού Τομέα Αθηνών, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Ρόδου. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα διατεθούν σχολικά είδη όπως, σχολικές τσάντες, κασετίνες, ξυλομπογιές, τετράδια, 
μαρκαδόροι, στυλό, μολύβια, στα παιδιά που φοιτούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία 
και Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσια) Εκπαίδευσης των Δήμων: 

- Ιστιαίας Αιδηψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας 
- Ωρωπού, Αχαρνών Μάνδρας 
- Αρχαίας Ολυμπίας 
- Γορτυνίας  
- Ανατολικής Μάνης 
- Ρόδου 

Το κόστος της προμήθειας θα καλυφθεί από το χρηματικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί για την οικονομική 
ενίσχυση των πληγέντων στις πυρόπληκτες περιοχές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τον Κανονισμό Προμηθειών του ΕΕΣ και δεδομένου ότι η έναρξη του 
σχολικού έτους έχει οριστεί την 13η Σεπτεμβρίου 2021, ο ΕΕΣ προτίθεται να προβεί στην έκτακτη και 
επείγουσα προμήθεια των κάτωθι ειδών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ο ΕΕΣ, ο συνολικός αριθμός των μαθητών που προβλέπεται να 
καλυφθεί ανέρχεται περίπου σε 3.905 μαθητές και οι ανάγκες σε σχολικά είδη είναι κατά προσέγγιση οι 
εξής: 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

τμχ 
ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ τμχ (€) 

Σχολικές τσάντες πλάτης, τύπου polo 

σε διάφορα χρώματα: μπλε, κόκκινο, 

πράσινο, κίτρινο 

3.905 20,00 

Κασετίνες βαρελάκι σε διάφορα 

χρώματα: μπλε, κόκκινο, πράσινο, 

κίτρινο 

3.905 2,00 

Ξυλομπογιές (12 χρωμάτων) 

(για νηπιαγωγεία και δημοτικά) 
2590 1,20 

Μαρκαδόροι 24χρωμάτων 

λεπτοί (για νηπιαγωγεία και 

δημοτικά) 

2.690 2,24 
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Μπλοκ ζωγραφικής 

( νηπιαγωγεία και δημοτικά) 
2.690 0,85 

Μολύβια 

2 σε κάθε μαθητή 
7.810 0,29 

Στυλό, μπλε 

(δημοτικά και γυμνάσια) 

2 τμχ για τον κάθε μαθητή 

6.748 0,30 

Τετράδια, μπλε 50φυλλα 

(για δημοτικά και γυμνάσια) 

5 τμχ για τον κάθε μαθητή 

16. 870 0,65 

 


