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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2015
To Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) Ν.Π.∆.∆. προκειµένου να συµβληθεί µε
αναδόχους που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελληνική Επικράτεια για τον
παραθερισµό παιδιών των ασφαλισµένων του
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 1276/1982 (ΦΕΚ Α’ 100), όπως αντικαταστάθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α’ 270), τα Π.∆/τα 82/1996
και 310/1996.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α’58) και του άρθρου 47 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ
Α’89).
3. Την απόφαση επί του 14ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 345ης/30-04-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του κατασκηνωτικού προγράµµατος έτους 2015, των Τοµέων Μηχανικών &
Ε∆Ε του Ε.Τ.Α.Α., για τη φιλοξενία περίπου 5.670 παιδιών ηλικίας 6-14 ετών.
4. Την απόφαση επί του 25ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 343ης/23-04-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του κατασκηνωτικού προγράµµατος έτους 2015 των Τοµέων Υγειονοµικών
του Ε.Τ.Α.Α. για τη φιλοξενία αυστηρά έως 2.400 παιδιών ηλικίας 6-14 ετών.
5. Την απόφαση επί του 17ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 345ης/30-04-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του κατασκηνωτικού προγράµµατος έτους 2015 του Τοµέα Υγείας
∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. για τη φιλοξενία περίπου 320 παιδιών ηλικίας 6-14 ετών.
6. Την απόφαση επί του 13ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 345ης/30-04-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του κατασκηνωτικού προγράµµατος έτους 2015 του
Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων για τη φιλοξενία περίπου 200 παιδιών ηλικίας 6-14 ετών.
7. Την απόφαση επί του 22ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 343ης/23-04-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του κατασκηνωτικού προγράµµατος έτους 2015 του Τοµέα Πρόνοιας
∆ικαστικών Επιµελητών του Ε.Τ.Α.Α. για τη φιλοξενία περίπου 200 παιδιών ηλικίας 6-16 ετών.
8. Την απόφαση επί του 18ου θέµατος της υπ’ αριθµ.
345ης/30-04-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του κατασκηνωτικού προγράµµατος έτους 2015 του Τοµέα Ασφάλισης
Νοµικών για τη φιλοξενία 10 παιδιών υπαλλήλων του Τοµέα, ηλικίας 6-14 ετών.
9. Την απόφαση επί του 16ου θέµατος της υπ’ αριθµ.
345ης/30-04-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του κατασκηνωτικού προγράµµατος έτους 2015 του Τοµέα Υγείας
∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία περίπου 152 παιδιών ηλικίας 6-14 ετών.
10. Την απόφαση επί του 15ου θέµατος της υπ’ αριθµ.
345ης/30-04-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του κατασκηνωτικού προγράµµατος έτους 2015 του Τοµέα Υγείας
∆ικηγόρων Πειραιά για τη φιλοξενία περίπου 30 παιδιών ηλικίας 6-14 ετών.
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11. Την απόφαση επί του 24ου θέµατος της υπ’ αριθµ.
343ης/23-04-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του κατασκηνωτικού προγράµµατος έτους 2015 του Τοµέα Πρόνοιας
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων για τη φιλοξενία 2 παιδιών ηλικίας 6-14 ετών.
12. Την απόφαση επί του 8ου θέµατος της υπ’ αριθµ.
347/14-05-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του σχεδίου της Πρόσκλησης και της συγκρότησης της επιτροπής
αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν.
13. Για την καταβολή της δαπάνης παραµονής των κατασκηνωτών στις εγκαταστάσεις των Αναδόχων κατά
το κατασκηνωτικό πρόγραµµα του Ε.Τ.Α.Α. θερινής περιόδου 2015, έχουν δεσµευτεί µε τις πιο κάτω
αποφάσεις, ποσά ως εξής
α. Για τους Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε µε την µε αριθµό 50 και µε αρ. πρωτ. 146597/05-05-2015
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 3.500.000,00 € (Α∆Α: 7ΨΣΡΟΡΕ1-Α00).
β. Για τους Τοµείς Υγειονοµικών µε την µε αριθµό 55 και µε αρ. πρωτ. 146604/05-05-2015 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 1.600.000,00 € (Α∆Α: ΩΗΩ∆ΟΡΕ1-ΟΑ9).
γ. Για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών µε την αριθµ. 53 και µε αρ. πρωτ. 146601/05-05-2015
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 200.000,00 € (Α∆Α: 746ΥΟΡΕ1-Ψ06).
δ. Για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά µε την αριθµ. 51 και µε αρ. πρωτ. 146599/05-05-2015
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 13.500,00 € (Α∆Α: ΩΟΗ5ΟΡΕ1-74Ρ).
ε. Για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης µε την αριθµ. 52 και µε αρ. πρωτ. 146600/05-05-2015
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 57.800,00 € (Α∆Α: 7ΣΑΙΟΡΕ1-Η∆Σ).
στ. Για τον τοµέα Ασφάλισης Νοµικών µε την αριθµ. 54 και µε αρ. πρωτ. 146602/05-05-2015 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 7.000,00 € (Α∆Α: ΩΝ4ΝΟΡΕ1-Χ34).
ζ. Για τον Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων µε την αριθµ. 26 και µε αρ. πρωτ. 629/26-03-2015
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 100.000,00 € (Α∆Α: 7ΡΝΣΟΡΕ1-Κ2Μ).
η. Για τον Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων µε την αριθµό 40 και µε αρ. πρωτ. 1690/1703-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 3.000,00 € (Α∆Α: ΩΙΠΙΟΡΕ1-ΤΘΣ).
θ. Για τον τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών µε την αριθµ. 42 και µε αρ. πρωτ. 88183/2133/26-032015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 60.000,00 € (Α∆Α: 6ΕΚΨΟΡΕ1-ΗΟ1).
Καλεί τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου ή
αναδόχων που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για τον παραθερισµό των παιδιών ασφαλισµένων
ή υπαλλήλων των Τοµέων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, Υγειονοµικών, Υγείας
∆ικηγόρων Αθηνών, Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης, Ασφάλισης Νοµικών,
Ασφάλισης Συµβολαιογράφων, Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων και Πρόνοιας ∆ικαστικών
Επιµελητών, σύµφωνα µε τις επιµέρους ισχύουσες διατάξεις των Τοµέων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι
θα παρασχεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το εποπτεύον Υπουργείο και µε τους εξής όρους :
ΑΡΘΡΟ 1ο
Οι κατασκηνώσεις που θα συµβληθούν µε το Ε.Τ.Α.Α., θα αποδεχθούν την τιµή του ηµερήσιου τροφείου
για το 2015, που θα ορισθεί µε την κοινή Υπουργική Απόφαση συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Οι φάκελοι θα υποβληθούν στο E.T.A.A. Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, Τµήµα Πρωτοκόλλου
µέχρι την ∆ευτέρα 25 Μαΐου 2015 και ώρα 09:00π.µ. και θα ελεγχθούν από την αρµόδια προς τούτο
Επιτροπή, ορισθείσα µε την υπ’ αριθµ. 347/14-05-2015 θέµα 8ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
Οι κατασκηνώσεις που θα υποβάλουν δικαιολογητικά για έλεγχο, προκειµένου να συµµετάσχουν στο
κατασκηνωτικό πρόγραµµα του Ε.Τ.Α.Α. έτους 2015, θα ανακοινωθούν από την επιτροπή την
∆ευτέρα 25 Μαΐου 2015 και ώρα 09:00 π.µ. στα γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα,
2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ., ηµεροµηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει από την επιτροπή και ο έλεγχος
των δικαιολογητικών.
Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα, µέχρι την υπογραφή των οριστικών συµβάσεων, να µαταιώσει την όλη
διαδικασία στο σύνολό της ή µερικώς (για ορισµένους Τοµείς), µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. του.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Εκδήλωση ενδιαφέροντος µπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου
δικαίου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισµοί, ενώσεις ή συµπράξεις αυτών (οι οποίες υποβάλλουν
κοινή προσφορά) κ.λ.π., που ασχολούνται νόµιµα µε τη διοργάνωση, εγκατάσταση και λειτουργία παιδικών
κατασκηνώσεων στην Ελλάδα.
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Σε περίπτωση αιτήµατος της Γεν. Γραµ. Απόδηµου Ελληνισµού για φιλοξενία παιδιών του απόδηµου
Ελληνισµού, µπορούν οι ενδιαφερόµενοι, εφόσον το επιθυµούν, να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ειδικά για τη φιλοξενία των παιδιών των ασφαλισµένων του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών, µπορούν
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον όλοι όσοι εκ των ανωτέρω λειτουργούν παιδική κατασκήνωση σε απόσταση
όχι µεγαλύτερη των 120 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Κεντρική
Υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, είτε οι ίδιοι, είτε µε εκπρόσωπο που θα
είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένος προς τούτο και η εξουσιοδότηση αυτή θα έχει βεβαιωµένο το γνήσιο
της υπογραφής του υπογράφοντος. Επίσης, µπορούν να στείλουν τις αιτήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος είτε ταχυδροµικά είτε µε ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier), οι οποίες θα πρέπει να
έχουν παραληφθεί από το Ταµείο µέχρι την ∆ευτέρα 25 Μαΐου 2015 και ώρα 9.00 π.µ.. Αιτήσεις
που αποστέλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, θα
επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Μέσα σε φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο υλικό στο οποίο θα αναφέρονται πληροφορίες
για το είδος των εγκαταστάσεων και το πλήρες πρόγραµµα της κατασκήνωσης, η ύπαρξη µόνιµου
προσωπικού, γιατρού, νοσοκόµας, το διαιτολόγιο και γενικά όλες οι παρεχόµενες εξυπηρετήσεις
και υπηρεσίες.
Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, µε ένα επιπλέον αντίγραφο.
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς θα είναι σε χωριστό φάκελο σφραγισµένο µέσα στον
κυρίως φάκελο και θα φέρουν την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Στο φάκελο συµµετοχής πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.
β) Ο πλήρης τίτλος του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων Ε.Τ.Α.Α. που διενεργεί
την αξιολόγηση.
γ) Τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου.
Ο ενδιαφερόµενος δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι αποδέχεται α) όλους τους
όρους της παρούσας, όπως αυτοί απορρέουν από τη σχετική νοµοθεσία β) το ηµερήσιο τροφείο που
θα ορισθεί µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση ως ανώτατο όριο.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Οι αιτήσεις συµµετοχής θα αναφέρονται σε ηµερήσιο αντίτιµο σε ευρώ για κάθε κατασκηνωτή, το οποίο
παραµένει σταθερό για όλη την κατασκηνωτική περίοδο του 2015 και δε θα αυξοµειώνεται για
οποιαδήποτε αιτία, ούτε και στην περίπτωση απρόοπτης µεταβολής των συνθηκών. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συµµετοχή και σε λιγότερες των τριών κατασκηνωτικών περιόδων
(π.χ. σε µία ή δύο εξ’ αυτών). Οι αιτήσεις πρέπει να αναφέρουν χρονικό διάστηµα είκοσι δύο (22) ηµερών
για κάθε κατασκηνωτική περίοδο και ανώτατο αριθµό παιδιών που µπορεί να φιλοξενήσει ο
ενδιαφερόµενος για κάθε κατασκηνωτική περίοδο, ξεχωριστά για κάθε έναν από τους συµµετέχοντες
Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Το ∆.Σ. του Ταµείου µετά από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης, µπορεί κατόπιν αιτιολογηµένης
απόφασής του, να αποκλείσει οποιοδήποτε υποψήφιο ανάδοχο ο οποίος:
α) είτε βρίσκεται σε δικαστική διένεξη µε το Ταµείο
β) είτε δεν πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
γ) είτε διότι ύστερα από επίσκεψη στην κατασκήνωση εκπροσώπων του Ταµείου ή των επιµέρους Τοµέων
ή αρµόδιας επιτροπής της ΓΓΚΑ, διαπιστώθηκε κατά το παρελθόν ότι αυτή δεν λειτούργησε ικανοποιητικά
ή η συνεργασία µε το Ταµείο ή επιµέρους Τοµείς, δεν υπήρξε ικανοποιητική.
Επίσης, το Ταµείο µπορεί να µην στείλει κατασκηνωτές σε επόµενη κατασκηνωτική περίοδο, αν
διαπιστωθεί ότι σε προηγούµενη κατασκηνωτική περίοδο η κατασκήνωση δεν τήρησε τους συµφωνηθέντες
όρους.
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ΑΡΘΡΟ 6ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΘΕΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι κατασκηνώσεις που µετέχουν στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να πληρούν τους εξής
όρους:
1. Να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα.
2. Να βρίσκονται µακριά από κεντρικούς δρόµους και κατοικηµένους χώρους σε δασώδεις περιοχές
και κατά προτίµηση κοντά στη θάλασσα. Να διαθέτουν µόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις
µαγειρείων, εστιατορίων, αποχωρητηρίων και λουτήρων, σε αριθµό ανάλογο προς τον αριθµό των
φιλοξενουµένων κατασκηνωτών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το σχετικό διάταγµα και τις
υπουργικές αποφάσεις για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων, καθώς επίσης και ασφαλιστήριο
συµβόλαιο αστικής ευθύνης, σε ισχύ, µιας από τις λειτουργούσες νόµιµα Ασφαλιστικές Εταιρείες
δια κάθε κίνδυνο που αφορά τους κατασκηνωτές.
3. Να διαθέτουν καλά εξοπλισµένο κέντρο παιδικής χαράς και γήπεδο αθλοπαιδιών καλά
οργανωµένο.
4. Τα υπνωτήρια να αποτελούνται από µόνιµες εγκαταστάσεις ή αντιθερµικές σκηνές δηλαδή από
ύφασµα µε διπλό κάλυµµα.
5. Να διαθέτουν κατάλληλα µέσα µεταφοράς των κατασκηνωτών για να κάνουν τα θαλάσσια λουτρά
(τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις φορές την εβδοµάδα) αν βέβαια οι κατασκηνώσεις δε βρίσκονται
κοντά στη θάλασσα, η οποία πρέπει να είναι εντελώς καθαρή και κατάλληλη για θαλάσσια λουτρά.
Στην περίπτωση που η µετάβαση σε κατάλληλη θάλασσα, λόγω απόστασης δεν είναι δυνατή οι
κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν πισίνα, ανάλογη σε µέγεθος προς τον αριθµό
των κατασκηνωτών, καθώς επίσης και ανάλογο εξοπλισµό και δάσκαλο κολύµβησης. Τα θαλάσσια
λουτρά να γίνονται µε την παρουσία ναυαγοσώστη σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Της
υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται κατασκηνώσεις που λειτουργούν σε ορεινές περιοχές. Επίσης,
πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής (απολύµανση κ.λ.π.) αποδεικνυοµένου τούτου από σχετικά
πιστοποιητικά των αρµοδίων αρχών. Η εκτίµηση αυτή αφήνεται στην κρίση του ∆.Σ. του Ταµείου,
το οποίο µε εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του θα κάνει σχετική έρευνα και διαπίστωση.
6. Να έχουν πλήρεις και ακίνδυνες για τους κατασκηνωτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε όλους τους
κατασκηνωτικούς χώρους καθώς επίσης και έτοιµες εναλλακτικές λύσεις (γεννήτριες κ.λ.π.) σε
περίπτωση διακοπής εξ οιασδήποτε αιτίας του ηλεκτρικού ρεύµατος, προκειµένου ν’ αποφευχθεί η
αλλοίωση των φυλασσοµένων εις τα ψυγεία τροφίµων και κίνδυνος τροφικών δηλητηριάσεων για
τους κατασκηνωτές.
7. Να διαθέτουν άρτια εγκατάσταση παροχής νερού και τηλεφωνική σύνδεση.
8. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι του Ταµείου για το έτος 2015 θα είναι τρεις (3) από 22 ηµέρες η
καθεµία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η πρώτη περίοδος από 15/6/2015 µέχρι και 7/7/2015, η
δεύτερη από 8/7/2015 µέχρι και 30/7/2015 και η τρίτη από 1/8/2015 µέχρι και 23/8/2015.
9. Στις κατασκηνώσεις θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας 6-14 ετών µε ηµεροµηνία γεννήσεως 1/1/2001
- 31/12/2009. Ειδικά για τον Τοµέα Προνοίας ∆ικαστικών Επιµελητών (ΤΠ∆Ε) δικαίωµα
συµµετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 6-16 ετών ασφαλισµένα στον Τοµέα, που έχουν γεννηθεί από
1/1/1999 έως 31/12/2009.
10. Να διαθέτουν αρχηγό πτυχιούχο Ακαδηµίας Σωµατικής Αγωγής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε
πτυχίο νόµιµα αναγνωρισµένο στην Ελλάδα ή καθηγητή ή δάσκαλο ή πτυχιούχο Ανωτέρας Σχολής
µε ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά.
11. Να διαθέτουν επιµελητή απόφοιτο Λυκείου ή παλαιού τύπου Γυµνασίου, ο οποίος έχει σε κάθε
περίπτωση ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά. Επίσης να διαθέτουν οµαδάρχες κατά προτίµηση
πτυχιούχους της Σχολής Στελεχών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και σε
αριθµό ανάλογο µε τους κατασκηνωτές σε τρόπο ώστε κάθε οµαδάρχης να αντιστοιχεί σε (10) δέκα
κατασκηνωτές.
12. Να διαθέτουν µάγειρα ειδικό, βοηθό µάγειρα και προσωπικό µαγειρείου οι οποίοι θα διαθέτουν
βιβλιάρια υγείας θεωρηµένα πρόσφατα και τα ανάλογα πιστοποιητικά.Τραπεζαρία ανάλογα προς
τον αριθµό των κατασκηνωτών για την καλή εξυπηρέτησή τους,
13. Να διαθέτουν επαρκώς οργανωµένο αναρρωτήριο εξοπλισµένο µε πλήρες φαρµακείο στο οποίο θα
υπηρετούν καθ’ όλην την κατασκηνωτική περίοδο και καθ’ όλον το εικοσιτετράωρο και για όλες
τις ηµέρες (εργάσιµες, εορτές, αργίες κ.λ.π.) ένας ιατρός που ασκεί νόµιµα το επάγγελµα στην
Ελλάδα, τα στοιχεία του οποίου (ονοµ/νυµο, δ/νση τηλ/νο ΑΜ Κλάδου Σύνταξης Α.Μ.Κ.Α. κλπ )
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14.

15.

16.

17.

18.

θα δηλωθούν κατά την υπογραφή της σύµβασης και µία αδελφή νοσοκόµος πτυχιούχος τριετούς
Φοίτησης.
Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών εργαζοµένων, θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι νόµιµες
διαδικασίες (άδεια εργασίας, ασφάλιση κλπ). Για το σύνολο του προσωπικού οι ιδιοκτήτες των
κατασκηνώσεων θα πρέπει να ελέγχουν για το ανεπίληπτο ήθος και την κοινωνική τους παρουσία.
Να παρέχουν την κατάλληλη ψυχαγωγία µε παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα στους
κατασκηνωτές, µε εξειδίκευση στο περιβάλλον, στις επιβλαβείς συνέπειες της τηλεόρασης, των
κινητών τηλεφώνων, του αλκοολισµού, των ναρκωτικών κ.λ.π. δυνατόν από ειδικούς επιστήµονες
και προβολή καταλλήλων ταινιών, ή κουκλοθέατρου ή θεάτρου σκιών τουλάχιστον τρεις φορές
την εβδοµάδα. Οι εκδηλώσεις θα είναι κοινές για όλους τους κατασκηνωτές αποκλειόµενης
οποιασδήποτε απόκλισης και χωρίς καµία πρόσθετη επιβάρυνση των κατασκηνωτών σε περίπτωση
ειδικών προγραµµάτων.
Ο ανάδοχος ασφαλίζει υποχρεωτικά τα παιδιά από την παραλαβή τους µέχρι την επιστροφή τους
για κίνδυνο ατυχήµατος µε πλήρη ιατρική και νοσοκοµειακή κάλυψη. Για κάθε ατύχηµα σε
κατασκηνωτή ο Ανάδοχος φέρει την αστική και ποινική ευθύνη.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας κατασκηνωτή ή
δυστυχήµατος να ειδοποιήσει αµέσως τηλεφωνικώς ή µε άλλο πρόσφορο µέσο τους γονείς του
ασθενούς κατασκηνωτή και τον αρµόδιο υπάλληλο του αντίστοιχου Τοµέα του Ε.Τ.Α.Α.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να δέχεται οποιαδήποτε ώρα του 24 ώρου έλεγχο, ο
οποίος γίνεται είτε από το προσωπικό του Ε.Τ.Α.Α., είτε από την Γ.Γ.Κ.Α.

ΑΡΘΡΟ 7ο
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ
Η κατασκήνωση πρέπει να προσφέρει στους κατασκηνωτές πέντε γεύµατα την ηµέρα και συγκεκριµένα:
Πρωινό, πρόγευµα, γεύµα, προδείπνο και δείπνο περιεκτικότητας 3.000 θερµίδων.
1. Κάθε κατασκήνωση πρέπει να προσκοµίσει µαζί µε την προσφορά και εβδοµαδιαίο πρόγραµµα
διαιτολογίου.
2. Τα τρόφιµα και τα υλικά για την παρασκευή φαγητών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.
3. Αποκλείεται η χρησιµοποίηση κατεψυγµένου κρέατος. Τα ψάρια θα είναι Α΄ Κατηγορίας.
4. Τα χρησιµοποιούµενα προϊόντα θα είναι φρέσκα Α΄ ποιότητας
5. Το βούτυρο του φαγητού θα είναι γάλακτος Α΄ ποιότητας, το δε λάδι φυσικό ελαιόλαδο οξύτητας
όχι µεγαλύτερης των τριών βαθµών. Ειδικά για το τηγάνισµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
βαµβακέλαιο αποµαργαρισµένο. Τα αυγά θα είναι ηµέρας, τα φρούτα θα είναι Α΄ ποιότητας, θα
εναλλάσσεται δε το είδος τους.
6. Επισηµαίνεται ότι πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανονισµοί υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων.
ΑΡΘΡΟ 8ο
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
∆ικαίωµα συµµετοχής στην πρόσκληση έχουν:
Α. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, ενώσεις ή συµπράξεις αυτών (οι οποίες
υποβάλλουν κοινή προσφορά), που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους-Μέλους της
ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο
εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
Β. Ενώσεις ή Συµπράξεις των ανωτέρω υπό (Α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την
Ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Οι Ενώσεις φυσικών ή
νοµικών προσώπων δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς
τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε Ένωση
φυσικών ή νοµικών προσώπων, η Ένωση µπορεί να κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να συστήσει
Κοινοπραξία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄84), όπως ισχύει, και να
προσκοµίσει το σχετικό Κοινοπρακτικό στο Ε.Τ.Α.Α. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της
Ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
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να υφίσταται µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. Στο Κοινοπρακτικό, πρέπει να ορίζεται κοινός
εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της για την εκπροσώπηση της Ένωσης /
Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Ο κοινός αυτός εκπρόσωπος της
Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της θα εκδίδει τα σχετικά παραστατικά και θα µεριµνά για την
καταβολή των αντίστοιχων ποσών στα υπόλοιπα Μέλη, κατά το λόγο συµµετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν
τµήµα του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καµία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα Μέλη
της
Ένωσης /Κοινοπραξίας και δεν εµπλέκεται εν γένει, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σε ζητήµατα που
αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των Μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας. Απαγορεύεται επί
ποινή αποκλεισµού η συµµετοχή στην πρόσκληση ενός νοµικού ή φυσικού προσώπου σε περισσότερες από
µία συµµετοχές και µε οποιαδήποτε µορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας συµπεριλαµβανοµένης.
Αποκλείεται της συµµετοχής, ο Προσφέρων:
1. Εις βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για
έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω:
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
• δωροδοκία, όπως ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και
στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
2. Όταν :
• τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη
από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
• έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές,
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
• έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την
επαγγελµατική του διαγωγή, έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, συναφές µε το αντικείµενο
του ∆ιαγωνισµού ή την επαγγελµατική του ιδιότητα, το οποίο αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε
µέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές,
• δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις
της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής,
• δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της
Αναθέτουσας Αρχής,
• είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’
εφαρµογή του παρόντος τµήµατος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές
• έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου γιατί δεν
εκπλήρωσε τις συµβατικές υποχρεώσεις του.
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες στην πρόσκληση υποχρεούνται να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα
νοµιµοποιητικά έγγραφα (καταστατικά, ΦΕΚ, κ.λπ. σε περίπτωση νοµικών προσώπων), καθώς και τα εξής:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν τα στοιχεία της
Πρόσκλησης στην οποία συµµετέχουν, καθώς επίσης και τα κατωτέρω:
α) ότι οι ανάδοχοι δεσµεύονται να τηρήσουν τους όρους της προς υπογραφή σύµβασης, τα βασικότερα
σηµεία της οποίας περιγράφονται στο παράρτηµα της παρούσας.
β) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας έλαβε
γνώση.
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γ) ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
δ) ότι διαθέτουν στις εγκαταστάσεις τους ειδικευµένο προσωπικό (µε συνοδευτική κατάσταση
µισθοδοτούµενων) που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των φιλοξενούµενων παιδιών.
ε) ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου εµπορίου
κ.λ.π.
Επί πλέον θα υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Φυσικά Πρόσωπα:
-

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία της
πρόσκλησης ενδιαφέροντος, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση:
i)
για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆.60/07, ήτοι:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48),
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.
ii) για αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση και επίσης, δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης των πιο πάνω.
Πιστοποιητικά όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι,
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του, ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
υποψήφιου Προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του και αφετέρου ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την ηµεροµηνία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Συµβολαιογραφικό Έγγραφο πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδότηση µε θεώρηση του γνησίου
υπογραφής προς το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την Προσφορά, εφόσον είναι διαφορετικό από τον
Προσφέροντα.

β) Τα Νοµικά Πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά
Τα ως άνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για Φυσικά Πρόσωπα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις
κατωτέρω διευκρινίσεις:
• Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
α) Οµόρρυθµοι εταίροι και ∆ιαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος,
∆ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε., και δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι
εκπρόσωποί του. Τα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να προκύπτουν σαφώς από τα κατατεθέντα
νοµιµοποιητικά έγγραφα του συµµετέχοντος.
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•

Tα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν ασφαλιστική ενηµερότητα από τον
οικείο φορέα, στην περίπτωση της Α.Ε. για όλα τα µέλη του ∆.Σ., της Ε.Π.Ε. για τον ∆ιαχειριστή,
της Ο.Ε. για όλα τα µέλη και της Ε.Ε. για τα οµόρρυθµα µέλη αυτής.

καθώς και όσα δικαιολογητικά αναφέρονται παρακάτω:
-

-

-

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του
Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα). Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του Π.∆. 118/2007, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή
εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον
αφορά την ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο
της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο
διαγωνισµό επιχείρησης.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις, µπορούν να αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση του συµµετέχοντος που γίνεται
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους συµµετέχοντες που στη
χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή ή συµβολαιογράφο.

γ) Οι Συνεταιρισµοί
-

-

-

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παρ. 1 του Π.∆. 60/2007, δηλ. συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης
και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν καταδικαστεί για
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το Απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 6, του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς,
αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
∆ιευκρίνιση:

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος του Συνεταιρισµού ευθύνεται
αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στον Συνεταιρισµό, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.
δ) Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες
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Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά,
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό / αλλοδαπό νοµικό
πρόσωπο, Συνεταιρισµός).
Συµφωνητικό µεταξύ των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:
συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία,
αναγράφεται και οριοθετείται µε σαφήνεια η ποσοτική κατανοµή και η έκταση του µέρους του
Έργου που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των
Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (Επικεφαλής),
ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της για τη
συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Πράξη του αρµόδιου Οργάνου ∆ιοίκησης κάθε Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο
να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του Μέλους στην Ένωση / Κοινοπραξία και στον
∆ιαγωνισµό.
Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινίσεις:
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής,
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη και επικυρωµένη αρµοδίως µετάφρασή τους
Ελληνική γλώσσα.

πρέπει να
στην

Ελλιπή δικαιολογητικά, µπορούν να συµπληρωθούν την επόµενη ηµέρα από την υποβολή της
προσφοράς (κατά την κρίση της επιτροπής).
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος του / της Συνεταιρισµού /
Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως Μέλους του / της Συνεταιρισµού /
Ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε, αν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν
από τα εναποµείναντα Μέλη του / της Συνεταιρισµού / Ένωσης, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται
ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε τους ίδιους όρους. Η δυνατότητα
εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξεταστεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα
Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν
«αντικαταστάτη» µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του
∆ιαγωνισµού. O «αντικαταστάτης», ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων αποτελεί Ένωση, οι λόγοι αποκλεισµού συµµετοχής ισχύουν
χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης. Προσφορές Ενώσεων των οποίων τα Μέλη δεν διαθέτουν τα
απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στην περίπτωση που δεν προσκοµισθούν κάποια από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δηλωθούν
ψευδή ή ανακριβή στοιχεία από αυτόν, προς τον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, επιβάλλεται
κατάπτωση υπέρ του Tαµείου της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Ακόµη, οι προσφορές των ενδιαφεροµένων πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά
και τα οποία είναι επί ποινή αποκλεισµού:
1. Αντίγραφο άδειας ιδρύσεως µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις και άδειας λειτουργίας της
κατασκήνωσης στην Ελλάδα, τόσο κατά το προηγούµενο έτος, όσο και για το τρέχον έτος 2015. Σε
περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του τρέχοντος έτους, θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να
έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες από το Νόµο διαδικασίες χορηγήσεως άδειας λειτουργίας έτους
2015, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων
Φ220/Γ2β/οικ.6249/12.2.1987 ΦΕΚ 94/Β/24.2.1987 και να υποβάλουν κατά την κατάθεση των
δικαιολογητικών τους στο Ταµείο υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθµός πρωτοκόλλου
κατάθεσης. Επισηµαίνεται ότι χωρίς την προσκόµιση της ανωτέρω άδειας λειτουργίας, δεν θα
υπογράφεται η σχετική σύµβαση και κατ’ επέκταση δεν θα σταλούν παιδιά για φιλοξενία στις
κατασκηνώσεις οι οποίες δεν έχουν εξασφαλίσει την άδεια λειτουργίας, πριν την έναρξη των
εργασιών τους.
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2. Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα διαιτολογίου
3. Τον αριθµό των προσφεροµένων θέσεων ανά Τοµέα και ανά κατασκηνωτική
περίοδο(συµπεριλαµβανοµένου των προσφεροµένων θέσεων για ΑΜΕΑ). Θα γίνουν δεκτές και
προσφορές για Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα.
4. Εγγύηση καλής και πιστής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί, ανερχόµενη σε
ποσοστό 5% επί του ποσού το οποίο θα προκύψει από το γινόµενο του αριθµού των παιδιών που
προσφέρονται να φιλοξενηθούν επί τον αριθµό των ηµερών φιλοξενίας και αυτό επί του ποσού του
ηµερησίου τροφείου (εάν µέχρι την ηµεροµηνία της πρόσκλησης δεν έχει οριστεί το ηµερήσιο τροφείο
έτους 2015, ο υπολογισµός θα γίνει µε βάση το ηµερήσιο τροφείο έτους 2014
/Φ.43000/5410/219/06.06.2014 Κ.Υ.Α (Α.∆.Α:7692Λ-ΖΟΡ)), η οποία θα κατατεθεί µαζί µε τα
ανωτέρω δικαιολογητικά. Η εγγύηση αυτή µπορεί να είναι εγγυητική επιστολή Τράπεζας που
λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή γραµµάτιο ενός εκ των
Ιδρυµάτων που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Π. ∆/τος 137/1991 (ΦΕΚ 55 τ. Α΄ 1991), και θα έχει
ισχύ ενός έτους από την ηµεροµηνία έκδοσης. Σε περίπτωση αναπροσαρµογής του τροφείου 2015 που θα
υπερβαίνει το ποσό του ηµερήσιου τροφείου 2014(εάν µέχρι την ηµεροµηνία της πρόσκλησης δεν έχει
οριστεί το ηµερήσιο τροφείο έτους 2015), θα κατατεθεί συµπληρωµατική εγγυητική επιστολή πριν την
υπογραφή της σύµβασης.
5. Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης που θα καλύπτει όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους. Σε
περίπτωση λήξεως ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου πριν την λήξη οποιασδήποτε κατασκηνωτικής
περιόδου, η επιχείρηση υποχρεούται στην έγκαιρη προσκόµιση του ανανεωµένου ασφαλιστηρίου
συµβολαίου. Σε περίπτωση που µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς δεν έχει εκδοθεί το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο τρέχοντος έτους, ο ενδιαφερόµενος θα προσκοµίσει Βεβαίωση από την
Ασφαλιστική Εταιρεία, από την οποία θα αποδεικνύεται ότι έχει υποβάλει όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Επισηµαίνεται επίσης, ότι χωρίς την
προσκόµιση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, δεν θα υπογράφεται σύµβαση και δεν θα στέλνονται
παιδιά στις κατασκηνώσεις που δεν έχουν µεριµνήσει εγκαίρως για τις προβλεπόµενες από το Νόµο
ασφαλιστικές καλύψεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την τιµή του ηµερήσιου τροφείου (εάν
µέχρι την ηµεροµηνία της πρόσκλησης έχει οριστεί το ηµερήσιο τροφείο έτους 2015 από την σχετική
Κ.Υ.Α.) ή στην περίπτωση που µέχρι την ηµεροµηνία της πρόσκλησης δεν έχει οριστεί το ηµερήσιο
τροφείο έτους 2015, την αποδοχή κατ’ ανώτατο όριο του ποσού όπως θα καθοριστεί από την Κοινή
Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για το τρέχον έτος. Επίσης, οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν το χρονικό διάστηµα κατ’
ανώτατο όριο 22 ηµερών για κάθε κατασκηνωτική περίοδο (Α’, Β’ και Γ’), καθώς και τον ανώτατο αριθµό
των παιδιών του Ταµείου που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν οι προσφέροντες στην κάθε µία εκ
των κατασκηνωτικών περιόδων αναλυτικά, για κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτουν.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται τιµή για κάθε
ηµέρα φιλοξενίας ανά παιδί, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιµές προσφοράς δεν υπόκεινται
σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσµεύουν
τον προµηθευτή µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Το Ε.Τ.Α.Α. δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση ως προς τον αριθµό των παιδιών που θα στείλει στην
κατασκήνωση ο κάθε Τοµέας, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τον επιτρεπόµενο αριθµό, µε βάση την άδεια
λειτουργίας σε συνδυασµό µε την προσφορά της κατασκήνωσης, θα είναι δε δυνατό να υπολείπεται τούτου,
αν οι ενδιαφερόµενοι κατασκηνωτές για οποιοδήποτε λόγο ήταν λιγότεροι από τις προβλέψεις του Ταµείου.
Στις περιπτώσεις αυτές νοείται ότι η κατασκήνωση δε θα έχει καµία απαίτηση ή αξίωση κατά του Ταµείου
και των Τοµέων του.
Στην περίπτωση που από τους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α. ζητηθεί ν’ αυξηθεί ο αριθµός των προς φιλοξενία
ατόµων και εφ’ όσον η κατασκήνωση έχει τη δυνατότητα αυτή, θα γίνεται µε τους αυτούς όρους και χωρίς
άλλη διατύπωση, καταθέτοντας συµπληρωµατική εγγυητική επιστολή για τις επιπλέον προσφερόµενες
θέσεις.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
- Η κατασκήνωση είναι υποχρεωµένη να δέχεται κάθε κατασκηνωτή που αναγράφεται στην ειδική
κατάσταση στην οποία αναφέρονται το ονοµατεπώνυµο του γονέα, το όνοµα και η ηλικία του παιδιού, η
ηµεροµηνία προσέλευσης - αποχώρησής του από την κατασκήνωση και έχει στήλη υπογραφής.
- Κατά την αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση υπογράφει ο γονέας ή ο κηδεµόνας: α) στην
ίδια κατάσταση αφού προηγουµένως συµπληρώσει ιδιοχείρως την ηµεροµηνία αποχώρησης και β) σε
υπεύθυνη δήλωση του Ταµείου για την ηµέρα προσέλευσης - αποχώρησης του παιδιού από την
κατασκήνωση και το συνολικό αριθµό των ηµερών παραµονής στην κατασκήνωση αφού προηγουµένως
συµπληρώσει αυτήν ιδιοχείρως.
- Η κατασκήνωση υποχρεούται επίσης να αναγγείλει αµέσως µε FAX, στον αρµόδιο Τοµέα κάθε
αποχώρηση κατασκηνωτή από την κατασκήνωση και για οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή,
πρέπει να ζητήσει από τον ασκούντα τη γονική µέριµνα και παραλαµβάνοντα τον κατασκηνωτή, να
υπογράψει στην ειδική κατάσταση και να σηµειώσει αµέσως ο ίδιος ο παραλαµβάνων την ηµεροµηνία
προσέλευσης και αποχώρησης του παιδιού και να υπογράψει επίσης την πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση του
Τοµέα.
- Επίσης, υποχρεούται η κατασκήνωση να αναγγέλλει µε τον ίδιο τρόπο κατά την ηµέρα έναρξης της κάθε
κατασκηνωτικής περιόδου, τις τυχόν µη εµφανίσεις, εκ των κατασκηνωτών, που αναγράφονται στην
ειδική κατάσταση. Στην περίπτωση που ο κατασκηνωτής µείνει λιγότερες από 22 ηµέρες ή δεν
εµφανιστεί καθόλου στην κατασκήνωση, το Ταµείο έχει την ευχέρεια να στείλει στη θέση του άλλο
κατασκηνωτή χωρίς καµία επί πλέον επιβάρυνση.
- Το Ε.Τ.Α.Α. µπορεί να καθορίσει οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τον έλεγχο της προσέλευσης των
κατασκηνωτών στην κατασκήνωση, την παραµονή τους καθώς και την αποχώρησή τους.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις:
• κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της
αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν.
4146/2013 (Α.90)).
• τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
• Παρακράτηση φόρου 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω
κρατήσεων.
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύµβασης µε τον
ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί οποιοδήποτε όρο της παρούσας, καθώς και της σύµβασης που θα
υπογράψει, το σχέδιο της οποίας αποτελεί το Παράρτηµα Α’ της παρούσας, το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α µε
αιτιολογηµένη απόφασή του µπορεί είτε να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, οπότε καταπίπτει υπέρ του
Ε.Τ.Α.Α. η πιο πάνω εγγύηση, είτε να διατάξει την ολική ή µερική κατάπτωση αυτής υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.
Μπορεί επίσης, να αποφασίσει την µη πληρωµή ποσού στον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Το Ταµείο επιφυλάσσεται του δικαιώµατός του να ελέγχει µε εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του πριν από
την υπογραφή και κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων της σύµβασης, τις εγκαταστάσεις και τους λοιπούς
χώρους των κατασκηνώσεων, ως επίσης την τήρηση των παραπάνω όρων, οι οποίοι θα αποτελέσουν και
τους βασικούς όρους της σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
-

-

-

-

-

-

-

Μετά τη λήξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, η κατασκήνωση θα υποβάλει τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών σε κάθε τοµέα ξεχωριστά, όπου θα αναφέρεται το οφειλόµενο ποσό τροφείων και χωριστά
ο Φ.Π.Α. µαζί µε την ειδική κατάσταση στην οποία αναφέρεται η ηµεροµηνία προσέλευσης και
αποχώρησης του κατασκηνωτή από την κατασκήνωση, υπογεγραµµένη από το γονέα ή κηδεµόνα,
υπεύθυνη δήλωση του φορέα για τις µέρες παραµονής του παιδιού στην κατασκήνωση, καθώς και
κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο που προβλέπεται από την παρούσα ή που τυχόν θα ζητήσει ο
Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη θεώρηση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής.
Αν για οποιοδήποτε τυπικό λόγο ο Επίτροπος αρνηθεί να υπογράψει το ένταλµα, ή καθυστερεί την
υπογραφή του, το Ταµείο ουδεµία ευθύνη φέρει ως επίσης και δια την περίπτωση που η κατασκήνωση,
υπέβαλε καθυστερηµένα τα σχετικά δικαιολογητικά.
Το Ταµείο θα καταβάλει τροφεία για τις πραγµατικές ηµέρες παραµονής κάθε κατασκηνωτή. Αν ο
κατασκηνωτής αποχωρήσει από την κατασκήνωση χωρίς υπαιτιότητα της κατασκήνωσης µετά την 15η
διανυκτέρευση (δηλαδή την 16η µέρα από την προσέλευσή του), τότε για τις υπόλοιπες ηµέρες, οι
Τοµείς, θα καταβάλουν τα τροφεία.
Ειδικά για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών, Τοµείς Υγειονοµικών και Τοµείς Συµβολαιογράφων
θα καταβληθεί ηµερήσιο τροφείο για τις ηµέρες πραγµατικής παραµονής των παιδιών του Τοµέα
αυτού στην κατασκήνωση και µέχρι 22 ηµέρες κατ’ ανώτατο όριο.
Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση που ο κατασκηνωτής παραµείνει λιγότερες ηµέρες
(διανυκτερεύσεις) ή δεν εµφανισθεί καθόλου κατά τα ανωτέρω εκτιθέµενα, η κατασκήνωση δεν µπορεί
να ζητήσει από τους Τοµείς οποιοδήποτε ποσό για τις υπόλοιπες ή όλες τις ηµέρες.
Για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά και τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης η σχετική
δαπάνη θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο από τους γονείς, οι οποίοι στη συνέχεια θα εισπράττουν την
δαπάνη από τον αντίστοιχο Τοµέα.
Επισηµαίνεται ότι κατασκήνωση που δεν θα έχει υπογράψει σύµβαση µε το Ε.Τ.Α.Α. για το
κατασκηνωτικό πρόγραµµα 2015, δεν θα µπορεί να φιλοξενήσει παιδιά ασφαλισµένων και εξ αυτού να
έχει οποιαδήποτε οικονοµική απαίτηση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συµµετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος συντάσσονται στην
Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Η κατασκήνωση δεν µπορεί να εκχωρεί ή να µεταβιβάζει ή να ενεχυριάζει οποιοδήποτε δικαίωµα ή
απαίτηση από το οφειλόµενο ποσό τροφείων, που προέρχεται από τη διακήρυξη και τη σύµβαση που θα
υπογραφεί, προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και για οποιαδήποτε αιτία.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ
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Ανήκει στην Πρόσκληση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα, σήµερα την .............................. 2015 µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων:
α) Aφενός του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 και εκπροσωπείται νόµιµα, µε βάση τη διάταξη του άρθρου 134 παρ. 8 του Ν.
3655/03-04-2008, από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, και αφετέρου
β) Της κατασκήνωσης
…….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
καλούµενης στο εξής χάριν συντοµίας «Ανάδοχος», συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα
ακόλουθα:
Το Ε.Τ.Α.Α., ενδιαφερόµενο για τη διαµονή σε παιδικές κατασκηνώσεις παιδιών των
ασφαλισµένων και υπαλλήλων του, ηλικίας 6-14 ετών για όλους τους Τοµείς του (και 6-16 ετών µόνο για
τον ΤΠ∆Ε), κατά τη θερινή περίοδο 2015, µε την µε αριθ. πρωτ. ………../2015 και Νο …/2015
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν σφραγισµένες
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων που θα συµµετάσχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραµµα του Ε.Τ.Α.Α.
έτους 2015.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την αρµόδια επιτροπή, συσταθείσα µε την µε αρ.
347/14-05-2015 θέµα 8ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., η προσφορά, καθώς και τα νοµιµοποιητικά
δικαιολογητικά του Αναδόχου βρέθηκαν σύµφωνα µε τους όρους της πιο πάνω πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και εγκρίθηκε η συµµετοχή του στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Το Ε.Τ.Α.Α., µε την υπ’ αριθµ. ………………. απόφασή του, κατόπιν της πρότασης της ως άνω
επιτροπής βάσει του µε αρ. πρωτ. …………/…-…-2015 πρακτικού της, αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός
αναλαµβάνει τη διαµονή στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις του για παραθερισµό, παιδιών ανά Τοµέα
και περίοδο, όπως αναφέρονται πιο κάτω µε τους εξής όρους και συµφωνίες:

1. Το ηµερήσιο τροφείο για κάθε κατασκηνωτή συµφωνείται σε ………… € και …………. € για τα
ΑΜΕΑ συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α.: Φ………/ΟΙΚ.
……/……../…-…-2015 (Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονοµικών, Εργασίας,
Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας), µε την οποία εγκρίθηκε το τροφείο αυτό. Οι Τοµείς Υγείας
∆ικηγόρων Πειραιά (ΤΥ∆Π) και Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΥ∆Θ) δεν καταβάλλουν αµοιβή
για την παραµονή παιδιών ασφαλισµένων τους στις συµβαλλόµενες κατασκηνώσεις, αλλά χορηγούν
στους ασφαλισµένους τους σχετικό κατασκηνωτικό επίδοµα, σύµφωνα µε τις καταστατικές τους
διατάξεις.

2. Η χρονική διάρκεια για την οποία το Ταµείο θα καταβάλει στον Ανάδοχο τροφεία ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο µέχρι είκοσι δύο (22) ηµέρες (διανυκτερεύσεις) για κάθε κατασκηνωτή και για τις
προσφερόµενες θέσεις:
α. περ…………………… β. περ……………….. γ. περ…………………..

ως εξής:
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Η πρώτη από ………………………
Η δεύτερη από .……………………...
Η τρίτη από
………………………

µέχρι …………………
µέχρι …………………. και
µέχρι …………………

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δέχεται στην κατασκήνωσή του κάθε κατασκηνωτή ηλικίας 6-14
ετών και ειδικά για τον Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών (ΤΠ∆Ε) 6-16 ετών, [εφόσον δεν
ορίζεται διαφορετικά στην άδεια λειτουργίας του]. Κάθε κατασκηνωτής θα αναγράφεται στην ειδική
κατάσταση, την οποία θα του αποστείλει ο κάθε Τοµέας του Ε.Τ.Α.Α. χωριστά για τους
κατασκηνωτές που θα λάβουν µέρος στο πρόγραµµα.

4. Κατά την παράδοση του παιδιού από τον γονέα ή κηδεµόνα του, η κατασκήνωση θα παραλαµβάνει
από αυτόν: α) την «κάρτα κατασκηνωτή» στην οποία πρέπει να είναι επικολληµένη η φωτογραφία
του παιδιού και επ’ αυτής (φωτογραφίας) να υπάρχει σφραγίδα του Ε.Τ.Α.Α. και µονογραφή και
σφραγίδα του αρµόδιου υπαλλήλου και β) την «υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης» του παιδιού.
Αµφότερες (κάρτα κατασκηνωτή και υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης) έχει παραλάβει ο γονέας από
τον αντίστοιχο τοµέα του Ε.Τ.Α.Α. κατά την υποβολή της αίτησης για συµµετοχή του παιδιού του
στην κατασκήνωση και θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες ιδιοχείρως από τον γονέα ή κηδεµόνα
και να υπογράφονται από τον ίδιο (γονέα ή κηδεµόνα).

5. Στην πιο πάνω ειδική κατάσταση που θα στείλει ο κάθε Τοµέας του Ε.Τ.Α.Α. στον Ανάδοχο,
αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο και η ηµεροµηνία γέννησης του παιδιού, το ονοµατεπώνυµο και ο
Α.Μ. Kλ. Σύνταξης του άµεσα ασφαλισµένου. Επίσης, η κατάσταση αυτή έχει στήλες για την
αναγραφή της ηµεροµηνίας εισόδου και εξόδου του παιδιού καθώς και στήλη υπογραφής. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να αναγγέλλει µε FAX στον αντίστοιχο Τοµέα κάθε αποχώρηση κατασκηνωτή
από την κατασκήνωση για οποιαδήποτε αιτία. Η αναγγελία αυτή, πρέπει να γίνεται πριν το παιδί
εξέλθει από τον χώρο της Κατασκήνωσης και όχι στο τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου.

6. Κατά

την
ηµέρα
έναρξης
κάθε
κατασκηνωτικής
περιόδου
ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγγείλει την ηµέρα έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου και να
αποστείλει µε (δική του δαπάνη) µέσω ταχυδιανοµέα (κούριερ) στους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α.,
κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται ονοµαστικά ποια παιδιά από την ειδική κατάσταση
των Τοµέων εµφανίσθηκαν και ποια δεν εµφανίσθηκαν, µαζί µε τις υπεύθυνες δηλώσεις
προσέλευσης, υπογεγραµµένες από τους γονείς των παιδιών. Η µη αποστολή της κατάστασης
αυτής, το αργότερο εντός της τρίτης ηµέρας ενάρξεως της κατασκηνωτικής περιόδου, δίνει το
δικαίωµα στον αντίστοιχο Τοµέα του Ε.Τ.Α.Α. να µην καταβάλει τροφεία παρά µόνον µετά την
ως άνω ειδοποίησή του.

7. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του κατασκηνωτή, που δεν µπορεί να δικαιολογείται πέραν
των δύο (2) διανυκτερεύσεων και εφόσον υπάρχουν λόγοι σοβαροί (ασθένεια, εξετάσεις, σοβαροί
οικογενειακοί λόγοι κ.λ.π.), ο παραλαµβάνων γονέας ή κηδεµόνας θα υπογράφει έντυπο άδειας
εξόδου, αριθµηµένο και θεωρηµένο από τη ∆/νση Επιθεώρησης της ΓΓΚΑ, ή από την Υπηρεσία που
θα υποδείξει η ΓΓΚΑ, στο οποίο θα αναφέρεται η ηµεροµηνία παραλαβής του και κατά την
επιστροφή, η ηµεροµηνία της επιστροφής. Η αρίθµηση των µπλόκ θα πρέπει να αρχίζει από το Νο 1
και να είναι συνεχής, οι δε άδειες να συµπληρώνονται κατά την έξοδο και όχι µετά.

8. Κατά την οριστική αποχώρηση του παιδιού (οποτεδήποτε γίνει αυτή) ο γονέας ή κηδεµόνας που το
παραλαµβάνει υπογράφει: α) τη σχετική κατάσταση του κάθε Τοµέα του Ε.Τ.Α.Α. όπου
συµπληρώνει ιδιοχείρως την ηµεροµηνία άφιξης και αποχώρησης και το συνολικό αριθµό ηµερών
(διανυκτερεύσεων) που παρέµεινε το παιδί στην Κατασκήνωση και β) την Υπεύθυνη ∆ήλωση
Αποχώρησης, την οποία επίσης συµπληρώνει ιδιοχείρως και η οποία θα παραληφθεί από τους Τοµείς
του Ε.Τ.Α.Α. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, οι ασφαλισµένοι θα είναι συνυπόχρεοι µε τους
υπευθύνους των Κατασκηνώσεων για τη ζηµιά που θα υποστεί το Ε.Τ.Α.Α., ενώ θα επιβάλλονται οι
νόµιµες κυρώσεις τόσο στους ασφαλισµένους όσο και στους υπεύθυνους των Κατασκηνώσεων για
ψευδή δήλωση.
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9. Στην περίπτωση, που κατασκηνωτής µείνει λιγότερες από 22 ηµέρες (διανυκτερεύσεις) ή δεν
εµφανιστεί καθόλου στην Κατασκήνωση, οι Τοµείς έχουν την ευχέρεια να στείλουν στη θέση του
άλλο κατασκηνωτή χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση.

10. Μετά τη λήξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει ξεχωριστά ανά Τοµέα
του Ε.Τ.Α.Α. τα προβλεπόµενα από τον Κ.Φ.Σ. δικαιολογητικά για την πληρωµή του. Στο σχετικό
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών θα αναγράφεται χωριστά το ποσό των τροφείων και χωριστά ο Φ.Π.Α.
για την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής. Το τιµολόγιο θα συνοδεύεται από τα
απαιτούµενα για την πληρωµή δικαιολογητικά. Ο Ανάδοχος επίσης, αναλαµβάνει την υποχρέωση να
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που τυχόν θα ζητήσει ο αρµόδιος για τη θεώρηση του σχετικού
εντάλµατος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οπωσδήποτε το τιµολόγιο θα συνοδεύεται από:
α) την ειδική κατάσταση συµπληρωµένη κατά τα άνω εκτιθέµενα β) τις υπεύθυνες δηλώσεις
αποχώρησης, συµπληρωµένες κατά τα άνω εκτιθέµενα ιδιοχείρως από τον γονέα ή κηδεµόνα
που παρέλαβε το παιδί γ) το θεωρηµένο έντυπο άδειας εξόδου για σοβαρούς λόγους δ) τις
«κάρτες κατασκηνωτών» ε) την άδεια λειτουργίας, η οποία είναι απαραίτητο δικαιολογητικό
για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης στ) τις πρωτότυπες βεβαιώσεις ασφαλιστικής και
φορολογικής ενηµερότητας και ζ) το θεωρηµένο αντίγραφο της άδειας ίδρυσης.

11. ∆εν θα καταβάλλεται η σχετική δαπάνη, χωρίς άλλη ενηµέρωση εκ µέρους του Ε.Τ.Α.Α., αν δεν
προσκοµίζονται οι καταστάσεις µε τις υπογραφές των γονέων τόσο κατά την προσέλευση του
παιδιού, όσο και κατά την αποχώρηση. Οι Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α. βαρύνονται για τις πραγµατικές
ηµέρες παραµονής των παιδιών στην Κατασκήνωση.
Στην περίπτωση κατά την οποία κατασκηνωτής αποχωρήσει από την κατασκήνωση, χωρίς
υπαιτιότητα της κατασκήνωσης, µετά την 15η διανυκτέρευση (για τους Τοµείς που οι
καταστατικές διατάξεις τους προβλέπουν φιλοξενία 22 ηµερών), τότε οι Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α.
βαρύνονται και για τις 22 ηµέρες. Ειδικά για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών, τους Τοµείς
Υγειονοµικών και Τοµείς Συµβολαιογράφων θα καταβάλλεται ηµερήσιο τροφείο, για τις ηµέρες
εκείνες που τα παιδιά του Τοµέα αυτού παραµένουν πραγµατικά στη κατασκήνωση και µέχρι
22 ηµέρες κατ’ ανώτατο όριο.

12. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους κατασκηνωτές πέντε (5) τουλάχιστον
γεύµατα ηµερησίως, δηλαδή πρωινό, πρόγευµα, γεύµα, προδείπνο και δείπνο, περιεκτικότητας
τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) θερµίδων ηµερησίως σύµφωνα µε τους όρους της ανωτέρω
πρόσκλησης ενδιαφέροντος, της οποίας έλαβε γνώση ο Ανάδοχος και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος του παρόντος.
Τους
όρους αυτούς υποχρεούται να τηρεί ο Ανάδοχος υπέχων ποινική και αστική ευθύνη για κάθε
παράβασή τους. Ο Ανάδοχος προσκόµισε κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στο Ε.Τ.Α.Α.
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα διαιτολογίου, το οποίο οφείλει να τηρεί. Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί για την παρασκευή των φαγητών υλικά αρίστης
ποιότητας και µάλιστα βούτυρο γάλακτος Α΄ ποιότητας, λάδι φυσικό οξύτητας όχι µεγαλύτερης του
ενός βαθµού, µόνο για τηγάνισµα µπορεί να χρησιµοποιεί βαµβακέλαιο αποµαργαρισµένο. Τα αυγά
θα είναι φρέσκα (ηµέρας) Α΄ µεγέθους. Τα φρούτα θα είναι Α΄ ποιότητας, θα εναλλάσσεται δε το
είδος τους. Αποκλείεται η χρησιµοποίηση κατεψυγµένου κρέατος. Τα ψάρια θα είναι Α΄ κατηγορίας.
Επισηµαίνεται ότι πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανονισµοί υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων.

13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να διαθέτει αρχηγό πτυχιούχο Ακαδηµίας Σωµατικής Αγωγής ή καθηγητή ή δάσκαλο ή πτυχιούχο
ανωτέρας σχολής µε ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά
β. Να διαθέτει επιµελητή απόφοιτο Λυκείου ή παλαιού τύπου Γυµνασίου, ο οποίος θα έχει σε κάθε
περίπτωση ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά.
γ. Επίσης, να διαθέτει οµαδάρχες κατά προτίµηση πτυχιούχους της Σχολής Στελεχών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και σε αριθµό ανάλογο µε τους κατασκηνωτές, έτσι ώστε ανά
δέκα (10) κατασκηνωτές να αναλογεί ένας οµαδάρχης, δ. Να διαθέτει ειδικό µάγειρα, βοηθό
µάγειρα, προσωπικό µαγειρείου και τραπεζαρία ανάλογα προς τον αριθµό των κατασκηνωτών για την
καλή εξυπηρέτησή τους.
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ε. Να διαθέτει αναρρωτήριο επαρκώς οργανωµένο και νοσοκόµο/α, πτυχιούχο σχολής τριετούς
φοίτησης, που να διαµένει στην κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο.
στ. Επίσης, πρέπει να παρέχει ιατρική περίθαλψη µε γιατρό, ο οποίος θα βρίσκεται στην
κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο και είναι ο/ η κ. ....................….. ............................................
Α.Μ.
Τοµέα
Υγειονοµικών
.…...........….....
∆/νση..................................................τηλ.......................................................................
…………………………............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.
ζ. Να παρέχει την κατάλληλη ψυχαγωγία µε παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα στους
κατασκηνωτές, µε προβολή κατάλληλων ταινιών ή κουκλοθέατρου ή θεάτρου σκιών τουλάχιστον
τρεις φορές την εβδοµάδα.

14. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους κατασκηνωτές άνετη και ασφαλή
διαµονή σε κρεβάτια µε στρώµατα και µαξιλάρια, µέσα σε οικίσκους ή σκηνές που να έχουν
απαραιτήτως διπλό κάλυµµα και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια κατά του κινδύνου της
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ο αριθµός των κρεβατιών και των κατασκηνωτών σε κάθε οικίσκο ή
σκηνή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δεκατέσσερα (14). Τα παιδιά που έχουν αδέλφια στην ίδια ηλικία
πρέπει να µένουν στην ίδια σκηνή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά και να φροντίζει για την
πνευµατική και σωµατική υγεία, ως και την ψυχαγωγία των κατασκηνωτών.
Για κάθε ατύχηµα σε κατασκηνωτή ο Ανάδοχος φέρει αστική και ποινική ευθύνη.
Η δαπάνη για φάρµακα πρώτης ανάγκης και το επιδεσµικό υλικό θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

15. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση σοβαρής ασθενείας κατασκηνωτή ή
δυστυχήµατος, να ειδοποιήσει αµέσως τηλεφωνικώς ή µε άλλο πρόσφορο µέσο τους γονείς του
ασθενούς κατασκηνωτή και τους αρµοδίους υπαλλήλους των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. Σε περίπτωση
κατεπείγουσας ανάγκης υποχρεούται να εισαγάγει τον κατασκηνωτή σε κατάλληλο Νοσοκοµείο ή
κλινική.

16. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να δέχεται, χωρίς καµία αντίρρηση ή διαµαρτυρία και
οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, τον έλεγχο του Ταµείου, ο οποίος θα γίνεται από υγειονοµικό και
διοικητικό προσωπικό που θα ορίζεται από το ∆ιοικητικό του Συµβούλιο ή από ελεγκτές οριζόµενους
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κοινούς για όλα τα Ασφαλιστικά Ταµεία. Ο
έλεγχος µπορεί να φθάνει µέχρι την εξέταση του παρεχόµενου φαγητού και των χρησιµοποιουµένων
υλικών για την παρασκευή του από τα οποία θα δικαιούται να παραλαµβάνει δείγµατα για εξέταση
από εµπειρογνώµονα ή χηµικό. Επίσης θα ασκείται έλεγχος για βεβαίωση του χρόνου παραµονής
κάθε κατασκηνωτή στην Κατασκήνωση και για την τήρηση των όρων της συµβάσεως αυτής. Οι
προβλεπόµενες από το πρόγραµµα της Κατασκήνωσης γιορτές και ψυχαγωγίες βαρύνουν τον
Ανάδοχο.

17. Το Ε.Τ.Α.Α. δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση ως προς τον αριθµό των κατασκηνωτών που θα
σταλούν στην Κατασκήνωση του Αναδόχου, ο οποίος, πάντως, θα είναι δυνατό να υπολείπεται
τούτου, αν οι ενδιαφερόµενοι για οποιαδήποτε λόγο δεν συµπληρώσουν τον προβλεπόµενο αριθµό.
Στην περίπτωση αυτή, είναι ευνόητο ότι ο Ανάδοχος δεν θα έχει καµία αξίωση κατά του Ταµείου.
Στην περίπτωση που από τους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α. ζητηθεί να αυξηθεί ο αριθµός των προς φιλοξενία
ατόµων και εφόσον η κατασκήνωση έχει τη δυνατότητα αυτή, θα γίνεται µε τους αυτούς όρους και
χωρίς άλλη διατύπωση.
Οµοίως, εφόσον παραµείνουν ακάλυπτες θέσεις που έχουν διατεθεί σε έναν Τοµέα και υπάρχουν
υπεράριθµα παιδιά σε άλλο Τοµέα, υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους στον Τοµέα που υπάρχει
ανάγκη των θέσεων αυτών, µετά από συνεννόηση του Αναδόχου µε τους υπευθύνους των Τοµέων.

18. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι η κατασκήνωσή του πληροί τους όρους του άρθρου 6 της Νο …./2015
προσκλήσεως ενδιαφέροντος.

19. Ο Ανάδοχος έχει προσκοµίσει την άδεια λειτουργίας της κατασκήνωσης για το έτος 2015.
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20. Στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί από υπαιτιότητα της κατασκήνωσης άδεια λειτουργίας στο
Ταµείο, δεν θα υπογράφεται σύµβαση, δεν θα καταβάλλεται η σχετική δαπάνη, θα εκπίπτει η
εγγυητική επιστολή και θα αποκλείεται από το κατασκηνωτικό πρόγραµµα, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

21. Για την καλή και πιστή εκτέλεση της παρούσας σύµβασης ο Ανάδοχος προσκόµισε κατά την
κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής του, εγγυητική επιστολή µε στοιχεία
....................................................................................................................................................................
........................................................ ποσού € ..........................................., ήτοι ποσοστό 5% επί της
προβλεπόµενης συνολικής δαπάνης παραµονής όλων των παιδιών που αναφέρονται στη προσφορά
του Αναδόχου για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους. Η εγγυητική αυτή επιστολή, θα επιστραφεί
στον Ανάδοχο µετά την εξόφληση και της τελευταίας κατασκηνωτικής περιόδου από όλους τους
Τοµείς.

22. Ακόµη, ο Ανάδοχος προσκόµισε ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης µε στοιχεία
…………………………………………………
…
…………..της
ασφαλιστικής
εταιρείας
…………………………… ………………………………………………………………………….

23. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παραβεί οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύµβασης, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. µε αιτιολογηµένη απόφασή του µπορεί, είτε να κηρύξει έκπτωτο τον
Ανάδοχο, οπότε καταπίπτει υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. η πιο πάνω εγγύηση, είτε να διατάξει την ολική ή
µερική κατάπτωση αυτής υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. είτε να αποφασίσει τον αποκλεισµό του Αναδόχου από
το προσεχές κατασκηνωτικό πρόγραµµα. Μπορεί επίσης να διατάξει τη µη πληρωµή αντίστοιχου
ποσού στον Ανάδοχο.

24. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:
-

κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων &
κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011
(Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)).
- τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της
κράτησης
0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
- Παρακράτηση φόρου 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο
πάνω κρατήσεων.
Τους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α. βαρύνει ο Φ.Π.Α., ο οποίος θα καταβάλλεται στον ανάδοχο προκειµένου
να αποδοθεί απ’ αυτόν στο ∆ηµόσιο.

25. Γίνεται µνεία ότι από τον Ανάδοχο έχουν υποβληθεί στο Ε.Τ.Α.Α. τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
26. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρεί, να ενεχυριάζει ή να µεταβιβάζει οποιοδήποτε δικαίωµα ή
απαίτηση από το οφειλόµενο ποσό τροφείων, που προέρχονται από τη σύµβαση αυτή, προς
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και για οποιαδήποτε αιτία.
Για την καταβολή της δαπάνης παραµονής των κατασκηνωτών στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου
κατά το κατασκηνωτικό πρόγραµµα του Ε.Τ.Α.Α. θερινής περιόδου 2015 έχουν δεσµευτεί µε τις πιο
κάτω αποφάσεις ποσά ως εξής:
α. Για τους Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε µε την µε αριθµό 50 και µε αρ. πρωτ. 146597/05-05-2015
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 3.500.000,00 € (Α∆Α: 7ΨΣΡΟΡΕ1-Α00).
β. Για τους Τοµείς Υγειονοµικών µε την µε αριθµό 55 και µε αρ. πρωτ. 146604/05-05-2015
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 1.600.000,00 € (Α∆Α: ΩΗΩ∆ΟΡΕ1-ΟΑ9).
γ. Για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών µε την αριθµ. 53 και µε αρ. πρωτ. 146601/05-05-2015
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 200.000,00 € (Α∆Α: 746ΥΟΡΕ1-Ψ06).
δ. Για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά µε την αριθµ. 51 και µε αρ. πρωτ. 146599/05-05-2015
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 13.500,00 € (Α∆Α: ΩΟΗ5ΟΡΕ1-74Ρ).
ε. Για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης µε την αριθµ. 52 και µε αρ. πρωτ. 146600/05-052015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 57.800,00 € (Α∆Α: 7ΣΑΙΟΡΕ1-Η∆Σ).
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στ. Για τον τοµέα Ασφάλισης Νοµικών µε την αριθµ. 54 και µε αρ. πρωτ. 146602/05-05-2015
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 7.000,00 € (Α∆Α: ΩΝ4ΝΟΡΕ1-Χ34).
ζ. Για τον Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων µε την αριθµ. 26 και µε αρ. πρωτ. 629/26-03-2015
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 100.000,00 € (Α∆Α: 7ΡΝΣΟΡΕ1-Κ2Μ).
η. Για τον Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων µε την αριθµό 40 και µε αρ. πρωτ.
1690/17-03-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 3.000,00 € (Α∆Α: ΩΙΠΙΟΡΕ1-ΤΘΣ).
θ.
Για τον τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών µε την αριθµ. 42 και µε αρ. πρωτ.
88183/2133/26-03-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το ποσό των 60.000,00 € (Α∆Α:
6ΕΚΨΟΡΕ1-ΗΟ1).

27. Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης αποτελούν η υπ’ αριθµ. πρωτ.

πρόσκληση

ενδιαφέροντος Νο …../2015, καθώς και η από……………….. προσφορά του αναδόχου.

28. Αρµόδια δικαστήρια για επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίτυπα, εκ των οποίων
δυο έλαβε το Ταµείο και ένα ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ
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