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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 
ΑΘΗΝΑ  26 - 11 – 2021 
             Α.Π.  6078 

 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Θέμα :  «Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την Προμήθεια 

υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους 

ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, για χρονικό διάστημα ενός 

(1) μήνα με δυνατότητα παράτασης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.212,50 € ανά μήνα πλέον ΦΠΑ 13%. 

 

‘Έχοντας υπόψη: 

1. το v. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

2. το ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36), 

3. τον κανονισμό προμηθειών του ΕΕΣ, 
4. την υπ΄αριθμ. 5860/16.11.2021 Απόφαση ΚΔΣ ΕΕΣ. 

 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο 
σύνολο των υπηρεσιών. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή 
γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.212,50 € ανά μήνα πλέον ΦΠΑ 13%, στο πλαίσιο 
της χρηματοδότησης λειτουργίας των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο της 
HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 Συμφωνίας Χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 
πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην 
Ελλάδα». Η πληρωμή θα γίνεται με τη πρόοδο εκταμίευσης του προγράμματος. 

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

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

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν: 

 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@redcross.gr  

ή 

 σφραγισμένες σε φάκελο προς: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ, Δ/νση Προμηθειών ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1 Τ.Κ. 
106 72 ΑΘΗΝΑ. 

με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Φ.Α.Α. Αγριάς Βόλου», μέχρι 
τις 02.12.2021 και ώρα 12.00 μ.μ.. 

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)  Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα 
ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, παιδική εργασίας. 

ε) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας και έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. 
ΓΕΜΗ). 
 

 Οικονομική Προσφορά 

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

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, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών. 

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

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Dr Αντώνιος Αυγερινός 

Φαρμακοποιός Υποστράτηγος 

 

mailto:promithies@redcross.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Βασικός στόχος της λειτουργίας των Κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς 
πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η σταδιακή αυτονόμηση των ασυνόδευτων ανήλικων. Ο εν λόγω στόχος 
επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους του 
Κέντρου, με τρόπο που να διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, η 
αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η δυνατότητα 
επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και εκτός 
δομής. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 
φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου». 

Ειδικότερα προβλέπεται η χορήγηση πέντε γευμάτων (Πρωινό, Δεκατιανό, Μεσημεριανό, Απογευματινό Βραδινό), 
συνολικού περιεχομένου τουλάχιστον δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) θερμίδων κατ’ άτομο και ημέρα. 
Σημειώνεται ότι το μενού καθορίζεται εβδομαδιαία και θα εγκρίνεται από τον υπεύθυνο διατροφολόγο του Κέντρου. 
Το κάθε γεύμα θα αποτελείται από τα παρακάτω είδη: 

• Πρωινό: ρόφημα, αρτοσκεύασμα, κ.α. 

• Δεκατιανό: Φρούτο, κρουασάν, σάντουιτς, κέικ, κ.α. 

• Μεσημεριανό: κυρίως γεύμα, σαλάτα, ψωμί 

• Απογευματινό: Φρούτο, κρουασάν, γιαούρτι κ.α. 

• Βραδινό: κυρίως γεύμα, σαλάτα, ψωμί, φρούτο ή επιδόρπιο. 

Υπόδειγμα εβδομαδιαίου προγράμματος διατροφής 

 Πρωινό Δεκατιανό Μεσημεριανό Απογευματινό Βραδινό 

Δευτέρα 

250ml γάλα 
πλήρες, 

3 φέτες ψωμί, 
μαρμελάδα, 250ml 

χυμός 

Κρουασάν, 
2 ατομικά 

φακελάκια τσάι 

150γρ 
κοτόπουλο με 

κάρρυ, 
250γρ ρύζι 

μακρύκοκκο, 
σαλάτα μαρούλι 
με ελαιόλαδο, 

2 φέτες ψωμί 

2 φρούτα 

250γρ 
μακαρόνια με 
150γρ κιμά, 

σαλάτα λάχανο 
με λίγο 

ελαιόλαδο, 

2 φέτες ψωμί 

Τρίτη 

250ml γάλα 
πλήρες, 3 φέτες 

ψωμί, 
μαρμελάδα, 250ml 

χυμός, 

κέικ, 2 ατομικά 
φακελάκια τσάι 

400γρ 
ρεβιθόρυζο, 

σαλάτα με λίγο 
ελαιόλαδο, 2 

φέτες ψωμί 

2 φρούτα 

 

400γρ 
σπετσοφάι με 

κοτόπουλο, 
σαλάτα με λίγο 

ελαιόλαδο, 3 
φέτες ψωμί 

Τετάρτη 

250ml γάλα 
πλήρες, 3 φέτες 

ψωμί, 
μαρμελάδα, 

250ml χυμός, 

 

Σάντουιτς 
(γαλοπούλα – 

τυρί) 

150γρ κεμπάπ 
κοτόπουλου, 
250γρ ρύζι, 

σαλάτα με λίγο 
ελαιόλαδο, 2 
φέτες ψωμί 

2 φρούτα 

400γρ 
φακόρυζο, 

σαλάτα, λίγο 
ελαιόλαδο, 3 
φέτες ψωμί 

Πέμπτη 

250ml γάλα 
πλήρες, 3 φέτες 

ψωμί, μαρμελάδα, 
250ml χυμός, 

2 φρούτα, 2 
ατομικά 

φακελάκια τσάι 

400γρ 
μαυρομάτικα 

καυτερά με ρύζι, 
σαλάτα με λίγο 
ελαιόλαδο, 3 

2 φρούτα 

400γρ 
κοτόπουλο τσίλι 

με φασόλια, 
ρύζι και 

καλαμπόκι, 
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φέτες ψωμί σαλάτα με λίγο 
ελαιόλαδο, 2 
φέτες ψωμί 

Παρασκευή 

250ml γάλα 
πλήρες, 3 φέτες 

ψωμί, μαρμελάδα, 
250ml χυμός, 

2 φρούτα, 2 
ατομικά 

φακελάκια τσάι 

150γρ ψάρι, 250 
γρ. ρύζι, σαλάτα 

με λίγο 
ελαιόλαδο, 2 
φέτες ψωμί 

Κρουασάν 

150γρ μοσχάρι, 
250 γρ. 

πλιγούρι, 
σαλάτα με λίγο 

ελαιόλαδο, 2 
φέτες ψωμί 

Σάββατο 

250ml γάλα 
πλήρες, 3 φέτες 

ψωμί, μαρμελάδα, 
250ml χυμός, 

Κρουασάν , 2 
ατομικά 

φακελάκια τσάι 

150γρ 
κοτόπουλο, 

250γρ τηγανιτό 
ρύζι με 

λαχανικά, 
σαλάτα με λίγο 

ελαιόλαδο, 2 
φέτες ψωμί 

2 φρούτα 

150γρ Fish sticks 
250γρ ρύζι, 

σαλάτα με λίγο 
ελαιόλαδο,  

2 φέτες ψωμί 

Κυριακή 

250ml γάλα 
πλήρες, 3 φέτες 

ψωμί, μαρμελάδα, 
250ml χυμός, 

κέικ, 2 ατομικά 
φακελάκια τσάι 

150γρ. αρνάκι, 
250γρ. πατάτες, 
σαλάτα με λίγο 

ελαιόλαδο, 2 
φέτες ψωμί 

2 φρούτα 

400γρ. 
φασολάκια με 

πατάτες, σαλάτα 
με λίγο 

ελαιόλαδο, 2 
φέτες ψωμί 

 

Στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων φιλοξενούνται έως 30 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ο αριθμός των 
φιλοξενούμενων ασυνόδευτων ανήλικων θα διαφοροποιείται κατά το διάστημα λειτουργίας του Κέντρου 
Φιλοξενίας. Ο ανάδοχος θα αμείβεται για τον αριθμό των μερίδων που θα παραδίδονται στο Κέντρο Φιλοξενίας. 

Ο αριθμός σιτισμένων θα κοινοποιείται στον ανάδοχο εκ των προτέρων, το αργότερο την προηγούμενη. 

Επίσης, σε εβδομαδιαία βάση θα του κοινοποιείται το μενού από τον διατροφολόγο του Κέντρου.  

Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα σε αίτημα του ΕΕΣ για αναθεώρηση του αριθμού των προς σίτιση 
ατόμων σε ανώτερη / κατώτερη κλίμακα από την προβλεφθείσα, όταν παρίσταται ανάγκη. 

Σε περίπτωση εκδρομής ή άλλης ειδικής εκδήλωσης στην οποία θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι των Κέντρων 
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το προγραμματισμένο ημερήσιο γεύμα να 
αντικαθίσταται από κάποιο πακέτο με κρύο φαγητό ( σάντουιτς κλπ ), σε συνεργασία του προμηθευτή με τον 
διατροφολόγο του Κέντρου. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διατηρεί το δικαίωμα αναστολής της σίτισης των ωφελουμένων των Κέντρων 

Φιλοξενίας σε περιπτώσεις που το κρίνει αναγκαίο και εφικτό, όπως σε περίπτωση απουσίας από το χώρο του 

Κέντρου λόγω συμμετοχής τους σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν και σίτιση, ειδοποιώντας έγκαιρα 

(τουλάχιστον μία ημέρα πριν) τον προμηθευτή. 

  



5 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Έργο: «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο 
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου». 

 

Ο υπογραφόμενος ……….……………………….αφού έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
με αριθ. ……………/2021 για τις υπηρεσίες σίτισης με διανομή γευμάτων σε φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως 
στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου", τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, 
προσφέρω για την ανάληψη της προμήθειας τις παρακάτω τιμές : 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ 

ΗΜΕΡΑ ANA KENTΡΟ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΠΡΩΙΝΟ, 
ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ, 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ, 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, 

ΔΕΙΠΝΟ 

30  

€ 

30 

€ 

(Ολογράφως) (Ολογράφως) 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΦΠΑ (.....%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ (.....%) 

€ € 

(Ολογράφως) (Ολογράφως) 

 


