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ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΟΥΝ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ 

ΟΑΕ∆ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ∆/ΝΗΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

 

 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή προσφορών για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών, για τον παραθερισµό 

συνολικά ογδόντα (80) παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕ∆ που διαµένουν στην περιοχή 

αρµοδιότητας της ΠΕΡ/ΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.∆., κατά τη θερινή περίοδο 

του 2014, προϋπολογισµού «52.800,00€» συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σχετική 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού µε αριθµό 1510/22/13-5-201. 

Σας γνωρίζουµε ότι µε την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε µε τη διαδικασία της 

πρόσκλησης, η ανάθεση της παροχής Υπηρεσιών στις Επιχ/σεις που διαθέτουν 

κατασκηνωτικές Εγκαταστάσεις, για τον παραθερισµό  των παιδιών των υπαλλήλων του 

ΟΑΕ∆ που διαµένουν στην ίδια περιοχή κατά τη θερινή περίοδο του 2014 και συγκεκριµένα 

στις περιόδους από 16/6/2014 έως 23/8/2014.   

Προκειµένου λοιπόν να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες για την ανάθεση των Υπηρεσιών 

αυτών, παρακαλούµε όπως προσέλθετε στην Υπηρεσία µας ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

,
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του Ο.Α.Ε.∆. στις 27-5-2010 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ. προκειµένου να καταθέσετε την 

προσφορά σας (τεχνική - οικονοµική), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω, καθώς 

επίσης και τα απαιτούµενα από το άρθρο 6 του Π∆ 118/2007, ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007 

δικαιολογητικά: 

 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Άρθρο 1.    ∆ικαίωµα συµµετοχής  
 
∆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 στον ΟΑΕ∆. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε 

µέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί 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 



 3

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 
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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. 

 

Άρθρο 2. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

1. Οι συµµετέχοντες στην πρόσκληση υποχρεούνται να υποβάλουν, µαζί µε την 

προσφορά τους και τα νοµιµοποιητικά έγγραφά τους (καταστατικά, ΦΕΚ, κ.λπ. σε 

περίπτωση νοµικών προσώπων) και τα εξής: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,  στην οποία θα δηλώνουν τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού 

στον οποίο 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. 

γ) ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε 

αντίθετη περίπτωση πρέπει να αναφέρει ρητά τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχεται 

δ) ότι διαθέτει στις εγκαταστάσεις ειδικευµένο προσωπικό (µε συνοδευτική κατάσταση 

µισθοδοτούµενων ) που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των φιλοξενουµένων παιδιών. 

ε) ότι δεν έχει αποκλεισθεί ο προσφέρων από τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου µε απόφαση 

του Υπουργείου εµπορίου κ.λ.π. 

   Επί πλέον θα υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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α) Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α 
        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  1 

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Προσφέρων 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 κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης . 

       ΝΑΙ   

2 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν 

τελεί υπό πτώχευση και επίσης δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση.  

Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την κοινοποίηση της ως 

 

     

 

 

 

    ΝΑΙ 
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άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

3 

Πιστοποιητικό όλων των 

Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ηµεροµηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς 

τις υποχρεώσεις τους 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. 

    ΝΑΙ   

4 

Πιστοποιητικό του οικείου 

Επιµελητηρίου, µε το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του 

υποψήφιου Προσφέροντος σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά του κατά 

την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν 

εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση 

αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

      ΝΑΙ   

5 

Συµβολαιογραφικό Έγγραφο 

παροχής πληρεξουσιότητας προς το 

φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την 

Προσφορά, εφόσον είναι 

διαφορετικό από τον Προσφέροντα. 

     ΝΑΙ    

 

∆ιευκρίνιση: 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
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καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ενώπιον 

Συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

 

β) Τα Νοµικά Πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά των 

περιπτώσεων για «Έλληνες 

πολίτες» και «Αλλοδαπούς 

πολίτες». 

ΝΑΙ   

2. 

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. 

ΝΑΙ   

3. Τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα 
ΝΑΙ   
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πρέπει να προσκοµίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

των εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύµβουλο για τις 

ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.), 

απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 

άλλο ισοδύναµο έγγραφο 

αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω 

πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί 

µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για αδίκηµα σχετικό 

µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας, καθώς και 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.  
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 4.  

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. 

ΝΑΙ   

 

∆ιευκρίνιση: 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ενώπιον 

Συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 
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ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

 

γ) Οι Συνεταιρισµοί 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

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 

ΝΑΙ   
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δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Το Απόσπασµα αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) µήνες πριν από 

την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

2. 

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. 

ΝΑΙ   

3. 

Βεβαίωση αρµόδιας αρχής 

ότι ο Συνεταιρισµός 

λειτουργεί νόµιµα. 

ΝΑΙ   

 

∆ιευκρινίσεις: 

1. Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ενώπιον 

Συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος του Συνεταιρισµού ευθύνεται 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στον 
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Συνεταιρισµό, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

 

δ) Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

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). 

ΝΑΙ   

2. 

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. 

ΝΑΙ   
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3. 

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. 

ΝΑΙ   

 

Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινίσεις 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, πρέπει να 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη και επικυρωµένη αρµοδίως µετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα.  

2. Ελλιπή δικαιολογητικά, µπορούν να συµπληρωθούν την επόµενη 

ηµέρα από την υποβολή της προσφοράς (κατά την κρίση της επιτροπής). 

3. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 6 Π.∆. 

118/2007 συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον ∆ιαγωνισµό. 

4. Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών, τα οποία µπορεί να ζητηθούν, σύµφωνα µε το άρθρο 

6 του Π.∆. 118/2007, είναι περιοριστική. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Στην περίπτωση που δεν προσκοµισθούν κάποια από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή 

δηλωθούν ψευδή ή ανακριβή  στοιχεία από αυτόν, προς τον οποίο πρόκειται να γίνει 
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κατακύρωση, επιβάλλεται κατάπτωση υπέρ του ΟΑΕ∆ της εγγύησης συµµετοχής. 

 
Άρθρο 3. Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόµιµα στα Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το 

δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην 

Ελληνική, πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής-Εκτέλεσης που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από 

τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 

στην Ελληνική γλώσσα και επικύρωση από την Αρµόδια Αρχή. 

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, συµπληρωµένη, επί ποινή αποκλεισµού, 

σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα της Εγγυητικής Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» του 

Παραρτήµατος της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την 

υπογραφή της σύµβασης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για δυο (2) µήνες 

µετά την  λήξη του προγράµµατος.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφονται µετά λήξη του προγράµµατος.  

 

Σε περίπτωση Ένωσης φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να σηµειώνεται 

στην εγγύηση καλής εκτέλεσης  ότι καλύπτει όλα τα µέλη της Ένωσης 

αλληλεγγύως. 

 
Άρθρο 4.   Προσφερόµενη Τιµή 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει απαραίτητα να δίνουν τιµή ανά ηµέρα η οποία δε 

θα υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στην Φ43000/16198/659/20-06-2013, Κοινή 

Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου  Οικονοµικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Πρόνοιας ή όπως, αυτή αναπροσαρµοσθεί κατά 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 ΟΑΕ∆ που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν οι προσφέροντες στην κάθε 

µία εκ των τριών κατασκηνωτικών περιόδων αναλυτικά, για κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση 
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που τυχόν διαθέτουν. 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά εκτός των άλλων κατά περίπτωση 

δικαιολογητικών και µε άδεια ίδρυσης της κατασκήνωσης ή των κατασκηνώσεων από το 

Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. καθώς και µε άδεια λειτουργίας 

της κατασκήνωσης της αρµόδιας Περιφέρειας για το τρέχον έτος ή εάν αυτή δεν έχει 

εκδοθεί ακόµη υπεύθυνη δήλωση του φορέα της κατασκήνωσης ότι έχουν τηρηθεί οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 4 της 1277/8.3./16-389 απόφασης του ΥΥΠΚΑ (ΦΕΚ 199/89 

Τ.Β.). 

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. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων εκτός του ΦΠΑ ο οποίος θα δίνεται 

χωριστά από την τιµή σε ποσοστό επί τοις εκατό (%). 

Η ανάθεση της παροχής κατασκηνωτικών υπηρεσιών δύναται να γίνει σε όλους  

όσους συµµετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία και εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.  

 

Άρθρο 5. Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη ηµέρα της ηµεροµηνίας της πρόσκλησης, ήτοι µέχρι 

και 12-9-2014  

Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκατόν είκοσι (120) 

ηµερολογιακές ηµέρες. Πέραν των ορίων αυτών, θα ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 

του άρθρου 13 του Π.∆. 118/2007.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο του προβλεπόµενου από την πρόσκληση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του αποτελέσµατος της πρόσκλησης στον Ανάδοχο µπορεί 

να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνον εφόσον 

αυτός το αποδεχτεί.  

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή, θα 

απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτηµα µε τηλεοµοιοτυπία προς τους Προσφέροντες πριν από τη 
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λήξη ισχύος των Προσφορών τους.   

Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την 

αποστολή του σχετικού αιτήµατος της Αναθέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του αποτελέσµατος της πρόσκλησης ανακοινωθεί µετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς ή µετά τη λήξη της παράτασής της, η Κατακύρωση 

δεσµεύει τον Προσφέροντα µόνον εφόσον αυτός την αποδεχτεί. 

Ο Προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την Προσφορά του ή µέρος της µετά την 

κατάθεσή της.  

Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο Προσφέρων υπόκειται σε 

κυρώσεις και ειδικότερα: 

1 έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση, χωρίς άλλη διατύπωση ή 

δικαστική ενέργεια. 

 

Άρθρο 6. Χρόνος & Τόπος Υποβολής των Προσφορών 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στις 27-5-2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στα γραφεία της 

Περ/κής ∆/νσης Πελ/νήσου του Ο.Α.Ε.∆., Αθηνών 89 - ΡΙΟ   

 

 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
α) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου του παρόντος εγγράφου. Η 

επιτροπή όµως έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους 

προσφέροντες την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. 

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. 

 
Β) Οι συµµετέχοντες οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους 

όρους ή τις λοιπές προδιαγραφές που περιέχονται στην απόφαση και που κατά την εκτίµησή 

τους κρίνονται ουσιώδεις.  

 

Άρθρο 7. Κατάρτιση, Υπογραφή, ∆ιάρκεια Σύµβασης, Εγγυήσεις 

1. Μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης Κατακύρωσης του Έργου από την Αναθέτουσα  

Αρχή, ο επιλεγείς Ανάδοχος καλείται από την Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα πέντε (15) 

ηµερολογιακών ηµερών σε καθορισµένη ηµέρα και τόπο να υπογράψει τη Σύµβαση, εκτός 

εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που γίνονται αποδεκτοί και από τα δύο µέρη, οπότε µπορεί να 

προσδιοριστεί ο χρόνος υπογραφής της Σύµβασης και σε µεταγενέστερη, των δέκα πέντε 

(15) ηµερολογιακών ηµερών, ηµεροµηνία. 



 17

Ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 

το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος, µη 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

2. Εφόσον παρέλθει η προθεσµία των ανωτέρω δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών χωρίς 

ο επιλεγείς Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση ή προσέλθει αλλά 

δεν προσκοµίσει την προβλεπόµενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, εντός του 

ανωτέρω χρονικού ορίου, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κηρύσσεται έκπτωτος και 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική 

ενέργεια. 

Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύµβασης στον 

επόµενο κατά σειρά κατάταξης Προσφέροντα.  Η Απόφαση αυτή λαµβάνεται σε βάρος του 

εκπτώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµίας της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Άρθρο 8.   Εποπτεία και έλεγχος του Έργου 

1. ∆ικαίωµα ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας της Κατασκήνωσης έχει η αρµόδια 

Υγειονοµική Υπηρεσία  της οικείας Περιφέρειας ή Τµήµατος Κοινωνικών Υπηρεσιών 

σύµφωνα µε την ∆2β/Οικ. 3396/16-04-1975 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. Φ 200/12β/Οικ. 6249 Υγείας της 12/24-

02-1987 (Περί καθορισµού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως αδείας λειτουργίας 

παιδικής εξοχής, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την  1277/89 ΥΑ (ΦΕΚ 199/Β/16-03-1989), 

καθώς και η Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕ∆  

2. Οι κατασκηνώσεις υποχρεούνται όπως δέχονται τους κατασκηνωτές βάσει εγγράφου 

σηµειώµατος (Καταστάσεων) του Συλλόγου Υπαλλήλων του Οργανισµού, επάνω στο οποίο 

θα αναγράφονται κατά περίοδο και τοποθεσία το ονοµατεπώνυµο του παιδιού, το 

πατρώνυµο, η διεύθυνσή του και το τηλέφωνό του. 

3. Με το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου και πριν από την πληρωµή, οι κατασκηνώσεις 

υποχρεούνται να προσκοµίσουν καταστάσεις µε τα ονόµατα και τα λοιπά στοιχεία των 

παιδιών που τελικά φιλοξενήθηκαν στις κατασκηνώσεις κατά περίοδο και τοποθεσία και τις 

ηµέρες παραµονής. 

4.  Ο ΟΑΕ∆ διατηρεί το δικαίωµα όπως µε όργανά του ελέγχει την τήρηση των όρων της 

παρούσας πρόσκλησης και της σύµβασης που θα συναφθεί.  

5.  Σε περίπτωση αποχώρησης από την κατασκήνωση παιδιών πριν από τη λήξη της 

κατασκηνωτικής περιόδου, ο ΟΑΕ∆ θα καταβάλει στον Ανάδοχο µόνο το ποσό που θα 

αναλογεί στις µέρες παραµονής του παιδιού, όταν το παιδί παραµείνει µέχρι και δέκα πέντε 
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(15) ηµέρες. Μετά τις (15) ηµέρες παραµονής και µέχρι τη λήξη της κατασκηνωτικής 

περιόδου, θα καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό.  

Οι κατασκηνώσεις οφείλουν µαζί µε την  κατάσταση των  παιδιών που φιλοξενήθηκαν να 

υποβάλλουν  και υπεύθυνη δήλωση του γονέα,  στην οποία θα αναφέρεται ο ακριβής χρόνος 

παραµονής του παιδιού.  Η δήλωση θα συµπληρώνεται και θα υπογράφεται υποχρεωτικά από 

τον γονέα. 

 

Άρθρο 9.  Τρόπος πληρωµής – Κρατήσεις 

1. Στην προσφορά θα επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους κατωτέρω τρόπους πληρωµής:  

Ι. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή του έργου.  

 - Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007 και στην µε αριθµό 2024709/601/0026/08-04-1998 Απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών.  

 Στις περιπτώσεις αποστολής χρηµάτων σε προµηθευτές, τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν 

τους δικαιούχους (2190/28/24.07.1990 απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆). 

Ποσό ύψους 0,10% επί της συµβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ θα παρακρατηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4 § 3 Ν. 4013/2011). 

 
2. Εφόσον συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις, το είδος των οποίων ενδεικτικά θα 

αναφέρεται στη Σύµβαση, που καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση του Έργου από την 

Αναθέτουσα Αρχή, αυτή η τελευταία δικαιούται να λύσει τη Σύµβαση, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο Ανάδοχος θα αµειφθεί για τις υπηρεσίες που παρείχε µέχρι την ηµεροµηνία της 

κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης της Αναθέτουσας Αρχής για τη λύση της 

Σύµβασης.  

3. Κάθε πληρωµή προς τον Ανάδοχο θα γίνεται µε την προσκόµιση από την πλευρά του των 

απαιτούµενων παραστατικών/ δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείµενες 

διατάξεις.  

Η κατακύρωση της παρούσας πρόσκλησης τελεί υπό την αίρεση τις έγκρισης τις 

απαιτούµενης δαπάνης από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας .  

  
Άρθρο 10.   Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται 

στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή και να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου.  
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2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό και τους 

συνεργάτες του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύµβασης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

µόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή της. 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκµεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 

15 ετών (άρθρα 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας) 

4. Ο Ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του κατάλληλου προσωπικού, καθώς επίσης και 

συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε 

να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 

επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα 

στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων.  

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο προς το συµφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι  η εν λόγω παροχή υπηρεσιών θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους 

όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης, της σύµβασης και της προσφοράς του ή όπως 

αυτές θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  

7. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων 

και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Σύµβαση, την οποία θα συνάψει µε την 

Αναθέτουσα Αρχή, εκτός του ληξιπρόθεσµου µέρους της αµοιβής του, το οποίο µπορεί µε 

έγκριση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 

8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και αιτιολογηµένα 

προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

9. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να ασφαλίζει τα παιδιά από την παραλαβή τους µέχρι την 

επιστροφή τους για κινδύνους ατυχήµατος µε πλήρη Ιατρική και Νοσοκοµειακή κάλυψη σε 

ασφαλιστικό οργανισµό και να προσκοµίζει αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου στον 

ΟΑΕ∆ εντός δύο (2) ηµερών από την παραλαβή του κάθε παιδιού.  

Άρθρο 11.    Εµπιστευτικότητα 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 

των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

Άρθρο  12.   ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος (κατασκήνωση) παραβεί τους όρους της πρόσκλησης ή της 

σύµβασης ή διαπιστωθεί από όργανα του Οργανισµού παράβαση των όρων της σύµβασης ή 

από υπεύθυνες καταγγελίες γονέων ή δεν προσέλθει µέσα στην τακτή ηµεροµηνία για την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης τότε ο Οργανισµός κηρύσσει υποχρεωτικά έκπτωτο τον 

αναδειχθέντα ανάδοχο και του επιβάλλει τις παρακάτω κυρώσεις, αθροιστικά ή διαζευκτικά 

Α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Β) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του Αναδόχου από συµµετοχή του σε άλλη χρονιά 

σε παρόµοια διαδικασία του Οργανισµού. 

Γ) Καταλογισµός σε βάρος του κάθε άµεσης ή έµµεσης ζηµίας που τυχόν προκύψει από τον 

ΟΑΕ∆. 

∆) Εκτός των ανωτέρω ο ΟΑΕ∆ διατηρεί το δικαίωµα ανάλογα µε την βαρύτητα της 

παράβασης των όρων, να µειώσει αναλόγως και την συµβατική τιµή ανά παιδί εφόσον οι 

παραβάσεις αυτές κριθούν ουσιώδεις. 

Ε) Εγγραφή κατασκηνωτή σε άλλες κατασκηνώσεις σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου ή των 

υπολοίπων Αναδόχων που έχουν λάβει µέρος. 

 

Άρθρο 13.   Γλώσσα Σύµβασης 

Η σύµβαση µε τον Ανάδοχο θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και επίσηµη γλώσσα κατά 

την εφαρµογή της σύµβασης θα είναι η ελληνική.   

Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση θα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα και κάθε επικοινωνία του Αναδόχου µε τον Ο.Α.Ε.∆. θα γίνεται στη ελληνική 

γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

παρόντος έργου και ισχύος της σχετικής σύµβασης, διερµηνεία ή µετάφραση από ή / και 

προς τα ελληνικά, για την επικοινωνία του αναδόχου µε τον Ο.Α.Ε.∆., αυτές θα 

εξασφαλίζονται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

 

ΆΆρρθθρροο  1144..   Ισχύουσα Νοµοθεσία – Επίλυση ∆ιαφορών  

Η Σύµβαση θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
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Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, 

αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα . 

 

 Άρθρο 15.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το φυσικό αντικείµενο του έργου συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας από 

κατασκηνωτικές επιχειρήσεις του ∆ηµοσίου ή/και ιδιωτών σε παιδιά των υπαλλήλων του 

Ο.Α.Ε.∆. κατά την κατασκηνωτική  περίοδο  2014.   

Κατά τη διάρκεια της ως άνω περιόδου, κάθε παιδί µπορεί να φιλοξενηθεί σε κατασκήνωση 

επί τρεις (3) εβδοµάδες.  

Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών κατασκηνωτικής φιλοξενίας στα παιδιά των 

υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.∆, ο ανάδοχος αναλαµβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις:  

α) την παραλαβή (µε δικό του όχηµα) κάθε παιδιού από το µέρος που θα ορίσει ο 

Ο.Α.Ε.∆.,  

β) τη µεταφορά των παιδιών στην Κατασκήνωση,  

γ) την καθηµερινή διατροφή των παιδιών σύµφωνα µε το διαιτολόγιο  

δ) την µετάβαση των παιδιών από την Κατασκήνωση προς τη θάλασσα για µπάνιο 

και αντίστροφα,  

ε) την ψυχαγωγία των παιδιών µε διενέργεια δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, 

στ) την επιστροφή κάθε παιδιού στο µέρος που θα ορίσει ο Ο.Α.Ε.∆. (πάλι µε όχηµα 

του αναδόχου, κ.λπ.  

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει επίσης την υποχρέωση να διατηρεί έναν ιατρό και µία 

νοσοκόµα καθ΄όλη τη διάρκεια της όλης κατασκηνωτικής περιόδου (16.06.2014 – 

23.08.2014) και όλο το 24ωρο στην Κατασκήνωση, για τις υπηρεσίες των οποίων η 

δαπάνη θα βαρύνει  αποκλειστικά τον ανάδοχο.    

Ο Ο.Α.Ε.∆. έχει το δικαίωµα να επισκέπτεται οποτεδήποτε την Κατασκήνωση µέσω 

εκπροσώπων του και ειδικά εξουσιοδοτηµένων προσώπων, προκειµένου να λαµβάνει 

γνώση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών, καθώς και της εφαρµογής από 

πλευράς του αναδόχου των συµφωνηθέντων από τα δύο µέρη προγραµµάτων 

διαβίωσης και σίτισης των παιδιών. 

 

 

 

Άρθρο 16.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1. Υποδοµή Κατασκήνωσης 
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Οι κατασκηνώσεις, για τις οποίες θα υποβληθούν προσφορές, πρέπει να πληρούν τους 

παρακάτω όρους: 

α) Να λειτουργούν δυνάµει αδειών των αρµοδίων αρχών (άδεια ίδρυσης της κατασκήνωσης 

του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άδεια λειτουργίας της 

κατασκήνωσης της αρµόδιας Περιφέρειας του έτους 2014 ή, εάν αυτή δεν έχει εκδοθεί, 

υπεύθυνη δήλωση του φορέα της κατασκήνωσης ότι συντρέχουν προϋποθέσεις του άρθρου 

4 της µε αριθµό 1277-8.3/160389 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΦΕΚ 199/Β/1989). 

β) Να ευρίσκονται µακριά από κεντρικές οδικές αρτηρίες , εκτός κατοικηµένων χώρων, σε 

δασώδεις περιοχές και κατά προτίµηση κοντά στη θάλασσα. 

γ) Να διαθέτουν µόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 

εξυπηρετήσουν τον αριθµό των φιλοξενούµενων κατασκηνωτών. 

δ) Να διαθέτουν καλά εξοπλισµένο κέντρο παιδικής χαράς και γήπεδα αθλοπαιδιών καλά 

οργανωµένα. 

ε) Τα υπνωτήρια να αποτελούνται από µόνιµες εγκαταστάσεις ή αντιθερµικές σκηνές 

δηλαδή από ύφασµα µε διπλό κάλυµµα. 

στ) Να διαθέτουν κατάλληλα µέσα µεταφοράς των κατασκηνωτών για να πραγµατοποιούν 

τα θαλάσσια λουτρά τουλάχιστον τρεις - τέσσερις φορές την εβδοµάδα, αν οι 

κατασκηνώσεις δεν ευρίσκονται κοντά στη θάλασσα, η οποία πρέπει να είναι εντελώς 

καθαρή και κατάλληλη για θαλάσσια λουτρά. 

ζ) Να έχουν πλήρεις και ακίνδυνες για τους κατασκηνωτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στους 

χώρους διαµονής και ψυχαγωγίας των κατασκηνωτών. Επίσης, να διαθέτουν τηλεφωνική 

σύνδεση και άρτια εγκατάσταση παροχής νερού (να δηλωθεί υπεύθυνα η ποιότητα του 

πόσιµου νερού και του χρησιµοποιούµενου για τις λοιπές ανάγκες). 

η) Η Τραπεζαρία φαγητού να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισµό κατασκήνωσης, µε ανοξείδωτα 

σκεύη. 

θ) Τα λουτρά και οι τουαλέτες να διαθέτουν ζεστό - κρύο νερό. 

ι) Ο Ανάδοχος ασφαλίζει υποχρεωτικά τα παιδιά από την παραλαβή τους µέχρι την 

επιστροφή τους για κινδύνους 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 Ταµείου ή Προϊστάµενο του 

Γραφείου του και, σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, να εισαγάγει τον κατασκηνωτή σε 

οποιοδήποτε Νοσοκοµείο ή Κλινική.  
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2. Προσωπικό – Ψυχαγωγία 

Οι κατασκηνώσεις, για τις οποίες θα υποβληθούν προσφορές, πρέπει: 

α) Να διαθέτουν Αρχηγό, πτυχιούχο Ακαδηµίας Σωµατικής Αγωγής ή Καθηγητή ή ∆άσκαλο 

µε ειδική και αποδεδειγµένη πείρα στα κατασκηνωτικά. 

Επίσης, να διαθέτουν κοινοτάρχες, πτυχιούχους της ειδικής Σχολής Στελεχών του 

Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών ή Νηπιαγωγούς ή πτυχιούχους ή Σπουδαστές της Ακαδηµίας 

Σωµατικής Αγωγής ή Παιδαγωγικών Ακαδηµιών ή Ανωτάτων Σχολών ή άτοµα που να έχουν 

αποδεδειγµένη κατασκηνωτική πείρα και σε αριθµό ανάλογο µε τον αριθµό των 

κατασκηνωτών. 

Επίσης, να διαθέτουν οµαδάρχες, κατά προτίµηση, πτυχιούχους της Σχολής Στελεχών του 

Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών ή άτοµα µε αποδεδειγµένη κατασκηνωτική πείρα. Να 

διαθέτουν µάγειρα, ειδικό βοηθό µαγείρου και λοιπό προσωπικό µαγειρείου και τραπεζαρία, 

ανάλογα προς τον εκάστοτε αριθµό κατασκηνωτών για την καλή εξυπηρέτηση αυτών. 

β) Να διαθέτουν αναρρωτήριο επαρκώς οργανωµένο και αδελφή νοσοκόµα, η οποία να 

διαµένει στην κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν Ιατρό, ο 

οποίος να βρίσκεται καθηµερινά στην κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο. 

γ) Να µπορούν να παρέχουν την απαιτούµενη ψυχαγωγία, µε παιδαγωγικά και 

εκπαιδευτικά προγράµµατα στους κατασκηνωτές.  

 
3.  ∆ιαιτολόγιο 
 
Η Κατασκήνωση πρέπει να προσφέρει στους κατασκηνωτές πέντε γεύµατα ηµερησίως ήτοι 

πρωινό, πρόγευµα, γεύµα, πρόδειπνο, δείπνο από υλικά πρώτης ποιότητας, περιεκτικότητας 

τουλάχιστον 3000 θερµίδων ηµερησίως. 

 

Οι προϋποθέσεις των άρθρων 15 & 16  θα αποδεικνύονται µε νοµίµως υπογεγραµµένα 

έγγραφα στα οποία θα αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα ζητούµενα στοιχεία 

                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

                  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας:          

Κατάστηµα: _______________________________ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης: _______________________ 

Προς τον Ο.Α.Ε.∆.  

Εγγυητική επιστολή υπ’ αριθµόν      για      ΕΥΡΩ   

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 

ποσού των _______  ΕΥΡΩ υπέρ της Εταιρείας   , οδός   , αριθµός 

   (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)    ,(2)  , 

κ.λπ. ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων 

µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή 

εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από την 

παραπάνω εταιρεία υπέρ της οποίας εγγυόµαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου 

του έργου κατά αυτής, που πηγάζει από τη σύµβαση για το έργο  

_______________________ 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά 

την επιστροφή της παρούσης ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε 

στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση 

ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) ηµέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την     

  

Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 
Στον Άλιµο Αττικής σήµερα, την ………..του µηνός …….του έτους 2014, οι υπογράφοντες την 

παρούσα, αφενός: 

 

1. Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 

δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), που εδρεύει στον Άλιµο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 8, και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ιοικητή του και Πρόεδρο του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, 

…………………………………….. του ……………, κάτοικο……………………….., οδός……………. αρ. 

……και για την υπογραφή της παρούσας από τον Γενικό ∆ιευθυντή του, …………………. 

Του………………………, κάτοικο ……………………., οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 8, σύµφωνα µε 

την υπ’ αριθ. 504/22-05-2002 απόφαση του ∆ιοικητή (παράλληλη άσκηση αρµοδιοτήτων) 

που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 190789/03-06-2002 (ΦΕΚ Β΄ 754) απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (στο εξής:  ο «Ο.Α.Ε.∆.») και αφετέρου 

2. Ο/η …………………………………..µε την επωνυµία …………………………………….. και το 

διακριτικό τίτλο …………………………….. που εδρεύει ………………………………, όπως νόµιµα 

εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από ………………………………………………, (στο 

εξής: ο «Ανάδοχος»),  

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι: 

� Ο Ο.Α.Ε.∆. δεν διαθέτει δικές του κατασκηνώσεις και για το λόγο αυτό 

ενδιαφέρεται να αποστείλει τα παιδιά των υπαλλήλων του σε κατασκηνώσεις του ∆ηµοσίου 

ή/και ιδιωτών σε όλη την Ελλάδα κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2014.  

� Ο Ανάδοχος έχει λάβει την υπ’ αριθ. …………………….. Άδεια Λειτουργίας Παιδικής 

Εξοχής στην περιοχή ………………………. για το διάστηµα από 16-06-2014 έως 23-08-2014 και 

για το λόγο αυτό συµµετείχε στην πρόσκληση για την ανάδειξη επιχειρήσεων που 

διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για τον παραθερισµό συνολικά (……) παιδιών των 

υπαλλήλων του κατά τη θερινή περίοδο 2014.  

� Στον Ανάδοχο κατακυρώθηκε στις …………………2014  η ανάθεση της φιλοξενίας 

παιδιών των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.∆. στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

στην περιοχή …………………. (στο εξής: η «Κατασκήνωση») στις κατασκηνωτικές περιόδους 

από 16-06-2014 έως 23-08-2014, οπότε λήγει και η άδεια λειτουργίας του σύµφωνα µε τους 

όρους και τις διατάξεις της παρούσας. 

 Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 

Άρθρο 1 

Νοµικό Πλαίσιο 
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Οι συµβαλλόµενοι συνάπτουν την παρούσα µε βάση: 

α) το άρθρο 17 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ Α΄46) 

β) το άρθρο 10 του Ν. 1276/1982 (ΦΕΚ Α΄100) 

γ) την απόφαση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.∆. µε αριθµό ……………-2014 

σχετικά µε τη ανάθεση κατόπιν πρόσκλησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 

(ΦΕΚ Α΄247) όπως συµπληρώθηκε µε το Ν 3871/Α/ 17-08-2010 ΦΕΚ 141/Α/17-08-

2010, του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150), ενόψει της ανάδειξης επιχειρήσεων που 

διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία των παιδιών υπαλλήλων του 

Ο.Α.Ε.∆. κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2014.  

δ) την Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.∆. µε αριθµό ………………………….. µε 

την οποία κατακυρώνεται ο ∆ιαγωνισµός……………………. στον Ανάδοχο.  

 

Άρθρο 2 

Αντικείµενο της Σύµβασης – Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 
1. Με την παρούσα σύµβαση, ο Ο.Α.Ε.∆. αναθέτει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος 

αναλαµβάνει την έναντι αµοιβής µεταφορά και φιλοξενία συγκεκριµένου αριθµού 

παιδιών των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.∆., όπως ο αριθµός αυτός θα προσδιορισθεί το 

συντοµότερο δυνατό πριν από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, στην 

Κατασκήνωση.   

2. Στα πλαίσιο της φιλοξενίας, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την παραλαβή, µε δικό του 

όχηµα, κάθε παιδιού από το µέρος που θα ορίσει ο Ο.Α.Ε.∆., τη µεταφορά των 

παιδιών στην Κατασκήνωση, την καθηµερινή διατροφή των παιδιών σύµφωνα µε το 

διαιτολόγιο, την µετάβαση των παιδιών από την Κατασκήνωση προς τη θάλασσα για 

µπάνιο και αντίστροφα, την ψυχαγωγία των παιδιών µε διενέργεια δραστηριοτήτων 

και παιχνιδιών, την επιστροφή κάθε παιδιού στο µέρος που θα ορίσει ο Ο.Α.Ε.∆, πάλι 

µε όχηµα του Αναδόχου.  

3. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει επίσης την υποχρέωση να διαθέτει έναν ιατρό και µία 

νοσοκόµα καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου από 16-06-2014 έως 

23-08-2014 και όλο το 24ωρο στην Κατασκήνωση, για τις υπηρεσίες των οποίων η 

δαπάνη θα βαρύνει  αποκλειστικά τον Ανάδοχο.    

4. Ο Ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του κατάλληλου προσωπικού, καθώς επίσης και 

συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε 

να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 

επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα 
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στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων.  

5.  Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκµεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 15 

ετών (άρθρα 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας). 

6.  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να ασφαλίζει τα παιδιά από την παραλαβή τους µέχρι την 

επιστροφή τους για κινδύνους ατυχήµατος µε πλήρη Ιατρική και Νοσοκοµειακή κάλυψη σε 

ασφαλιστικό οργανισµό και να προσκοµίζει αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου στον 

ΟΑΕ∆ εντός δύο (2) ηµερών από την παραλαβή του κάθε παιδιού.  

7.  Σε περίπτωση ασθένειας κατασκηνωτή ή ατυχήµατος, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει να 

ειδοποιήσει αµέσως τηλεφωνικά ή µε άλλο πρόσφορο µέσο τους γονείς του ασθενούς 

κατασκηνωτή καθώς και τους  αρµόδιους υπάλληλους τόσο της Οµοσπονδίας Υπαλλήλων 

του ΟΑΕ∆, όσο και της Οµοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών αντίστοιχα , και σε 

περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, να εισαγάγει αµέσως τον ασθενή σε οποιοδήποτε 

νοσοκοµείο ή κλινική.  

8.  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να δέχεται τους κατασκηνωτές στην Κατασκήνωση βάσει 

έγγραφου σηµειώµατος (κατάστασης) της Οµοσπονδίας Υπαλλήλων και  Εκπαιδευτικών 

Λειτουργών του ΟΑΕ∆, αντίστοιχα, επάνω στο οποίο θα αναγράφονται κατά περίοδο και 

τοποθεσία το ονοµατεπώνυµο του κάθε παιδιού (κατασκηνωτή), το πατρώνυµο, η διεύθυνση 

και το τηλέφωνό του.  

9.  Με το πέρας της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου και πριν την πληρωµή του τιµήµατος, ο 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να προσκοµίσει καταστάσεις µε τα ονόµατα και τα λοιπά στοιχεία 

των παιδιών (κατασκηνωτών) που τελικά φιλοξενήθηκαν στην Κατασκήνωση κατά περίοδο 

και τις ηµέρες παραµονής εκάστου εξ αυτών.  Επίσης υποχρεούται να υποβάλει και 

υπεύθυνη δήλωση του γονέα, στην οποία θα αναφέρεται ο ακρινής χρόνος παραµονής του 

κάθε παιδιού.  

Γενικά ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου να 

συνεργάζεται στενά µε τον ΟΑΕ∆ και να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

του σχετικά µε την εκτέλεση του.  Οφείλει επίσης να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, 

ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο 

προς το συµφέρον του ΟΑΕ∆.    

 

 

 

Άρθρο 3 

Εποπτεία - Έλεγχος 
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1. Ο Ο.Α.Ε.∆. µπορεί να επισκέπτεται οποτεδήποτε την Κατασκήνωση µέσω 

εκπροσώπων του και ειδικά εξουσιοδοτηµένων προσώπων, προκειµένου να λαµβάνει 

γνώση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών, καθώς και της εφαρµογής από µέρους 

του Αναδόχου των συµφωνηθέντων από τα δύο µέρη προγραµµάτων σίτισης, 

ψυχαγωγίας και εν γένει διαβίωσης των παιδιών. 

 
2. ∆ικαίωµα ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας της Κατασκήνωσης έχει η αρµόδια 

Υγειονοµική Υπηρεσία  της οικείας Περιφέρειας ή Τµήµατος Κοινωνικών Υπηρεσιών 

σύµφωνα µε την ∆2β/Οικ. 3396/16-04-1975 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. Φ 200/12β/Οικ. 6249 Υγείας της 12/24-

02-1987 (Περί καθορισµού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως αδείας λειτουργίας 

παιδικής εξοχής, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την  1277/89 ΥΑ (ΦΕΚ 199/Β/16-03-1989), 

καθώς και η Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕ∆ ……………………………………………  

Άρθρο 4 

∆ιάρκεια 

 Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται ίση µε την πλήρη κατασκηνωτική περίοδο, ήτοι από τις 

16-06-2014 έως και τις 23-08-2014.  

Άρθρο 5 

Αµοιβή Αναδόχου 

1. Η αµοιβή του Αναδόχου για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών της µεταφοράς των 

τέκνων των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.∆. από και προς την Κατασκήνωση και η φιλοξενία αυτών 

καθ’ όλο το συµφωνηθέν ως άνω διάστηµα προσδιορίζεται στο ποσό των ………………Ευρώ (€ 

………..) ηµερησίως κατ’ άτοµο συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

 Το ποσό αυτό καλύπτει την υλοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών που αναφέρονται 

στην Πρόσκληση, στην Προσφορά του Αναδόχου και στην παρούσα σύµβαση και αφορά τις 

κάθε είδους δαπάνες, επιβαρύνσεις, αµοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών), την αµοιβή 

του Αναδόχου, καθώς και κάθε παρεχόµενη υπηρεσία του Αναδόχου, όπως και έξοδα αυτού, 

στα οποία ο τελευταίος τυχόν προβεί για την προσήκουσα εκτέλεση των υπηρεσιών που 

προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση, στην οικεία Πρόσκληση και στην Προσφορά του 

Αναδόχου.   

2. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα παιδιά αποχωρήσει από την Κατασκήνωση πριν από 

τη συµπλήρωση παραµονής του σε αυτήν χρονικού διαστήµατος δέκα πέντε (15) ηµερών, ο 

Ο.Α.Ε.∆. θα καταβάλει το αντίτιµο των πραγµατικών ηµερών παραµονής του παιδιού, εάν 

όµως το παιδί αποχωρήσει µετά την δέκατη πέµπτη (15η ) ηµέρα, ο Ο.Α.Ε.∆. θα καταβάλει το 

σύνολο της δαπάνης µέχρι τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου. 
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3. Ο Ανάδοχος αποδέχεται την ακρίβεια της ως άνω τιµής και του προϋπολογισµού, ρητά δε 

παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αναπροσαρµογής της ως άνω τιµής για οποιοδήποτε 

λόγο και αιτία.  

4. Η ως άνω τιµή, εκτός από την αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνει και όλα τα έξοδα και τις 

δαπάνες αυτού στα πλαίσια της µεταφοράς και φιλοξενίας των παιδιών, όπως ανωτέρω.  

5. Η καταβολή του ανωτέρω τιµήµατος γίνεται στο τέλος κάθε κατασκηνωτικής περιόδου 

έναντι έκδοσης σχετικού τιµολογίου από τον Ανάδοχο.  

6. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει στο τέλος κάθε κατασκηνωτικής περιόδου έναντι 

έκδοσης του σχετικού τιµολογίου από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και µετά την προσκόµιση Βεβαίωσης 

της Οµοσπονδίας Υπαλλήλων και της Οµοσπονδίας Εκπαιδευτικών λειτουργών του ΟΑΕ∆, 

µε την οποία θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης.  

7. Στις περιπτώσεις αποστολής χρηµάτων στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν 

τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ (απόφαση ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ υπ’ αριθ. 2190/28/24-7-90). 

8. Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων απαιτούµενων παραστατικών/ 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής 

και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των 

σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.  

9. Προκειµένου να γίνει θεώρηση του εντάλµατος πληρωµής, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να 

προσκοµίσει στον ΟΑΕ∆ κάθε έγγραφο προβλεπόµενο από την παρούσα σύµβαση, µεταξύ 

των οποίων την άδεια ίδρυσης της Κατασκήνωσης, την άδεια λειτουργία αυτής για τη θερινή 

περίοδο 2014 και τη χορήγηση βεβαίωσης από την  Υπηρεσία για την απόδοση του φόρου 

8% (Ν. 2198/22-3-94). Η παράλειψη επισύναψης των πρωτοτύπων ως άνω εγγράφων έχει 

σαν συνέπεια την αναστολή της εξόφλησης των λογαριασµών µέχρι την υποβολή τους.  

10. Από τους λογαριασµούς που είναι για εξόφληση ο ΟΑΕ∆ µπορεί να παρακρατήσει κάθε προς 

αυτόν οφειλή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ που απορρέει από την παρούσα σύµβαση.  

Και µετά την ολική εξόφληση των λογαριασµών από τον ΟΑΕ∆., ούτος δικαιούται να 

αναζητήσει από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα σε αυτόν ποσά. 

11.  Οι κατασκηνώσεις οφείλουν µαζί µε την  κατάσταση των παιδιών  που  

φιλοξενήθηκαν να υποβάλλουν  και υπεύθυνη δήλωση του γονέα,  στην οποία θα 

αναφέρεται ο ακριβής χρόνος παραµονής του παιδιού. Η δήλωση θα συµπληρώνεται και θα 

υπογράφεται υποχρεωτικά από τον γονέα. 

 

 

 

Άρθρο 6 

Εγγυήσεις – Ευθύνη 
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1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι οι εγκαταστάσεις της 

Κατασκήνωσης, όπως και τα οχήµατά του που θα µεταφέρουν τα παιδιά, βρίσκονται σε 

άριστη κατάσταση και είναι άριστης ποιότητας, κατάλληλες/α για τη συµφωνηµένη χρήση, 

απαλλαγµένες/α από ελαττώµατα και προσαρµοσµένες/α σε υψηλής ποιότητας πρότυπα, 

είναι καθαρές/ά, η δε συµπεριφορά του προσωπικού που θα απασχολεί ο Ανάδοχος στα 

πλαίσια της παρούσας σύµβασης θα είναι η πρέπουσα, λαµβανοµένης υπόψη της 

ψυχολογίας και των εν γένει αναγκών των παιδιών.  

Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων ότι οποιαδήποτε παράβαση και γενικώς 

ανοίκεια συµπεριφορά του ως άνω προσωπικού έναντι των φιλοξενουµένων παιδιών θα 

επιφέρει κυρώσεις σε αυτόν ή ακόµη και την έκπτωση του Αναδόχου.  

2.      Ο Ο.Α.Ε.∆. δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη και καµία αξίωση δεν µπορεί να εγερθεί 

εναντίον του για οποιοδήποτε λόγο και αιτία που σχετίζεται µε τη µεταφορά και φιλοξενία 

των παιδιών στην Κατασκήνωση, αποκλειστικά δε υπεύθυνος καθίσταται µε την παρούσα ο 

Ανάδοχος.  

Άρθρο 7 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος (κατασκήνωση) παραβεί τους όρους της πρόσκλησης ή της 

σύµβασης ή διαπιστωθεί από όργανα του Οργανισµού παράβαση των όρων της σύµβασης ή 

από υπεύθυνες καταγγελίες γονέων ή δεν προσέλθει µέσα στην τακτή ηµεροµηνία για την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης τότε ο Οργανισµός κηρύσσει υποχρεωτικά έκπτωτο τον 

αναδειχθέντα ανάδοχο και του επιβάλλει τις παρακάτω κυρώσεις, αθροιστικά ή διαζευκτικά 

Α)  Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Β)  Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του Αναδόχου από συµµετοχή του σε άλλη χρονιά 

σε παρόµοια διαδικασία του Οργανισµού. 

Γ)  Καταλογισµός σε βάρος του κάθε άµεσης ή έµµεσης ζηµίας που τυχόν προκύψει από τον 

ΟΑΕ∆. 

∆)  ΄’Εκτός των ανωτέρω ο ΟΑΕ∆ διατηρεί το δικαίωµα ανάλογα µε την βαρύτητα της 

παράβασης των όρων, να µειώσει αναλόγως και την συµβατική τιµή ανά παιδί εφόσον οι 

παραβάσεις αυτές κριθούν ουσιώδεις. 

Ε) Εγγραφή κατασκηνωτή σε άλλες κατασκηνώσεις σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου ή των 

υπολοίπων Αναδόχων που έχουν λάβει µέρος. 

 

Άρθρο 8 

Έκπτωση 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του, σύµφωνα µε την 

παρούσα, που όλες θεωρούνται ουσιώδεις, ο Ο.Α.Ε.∆. δικαιούται µε απόφαση του ∆.Σ. αυτού 

να τον κηρύξει έκπτωτο, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007, επιπλέον δε να 

απαιτήσει από τον Ανάδοχο την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε επελθούσας ζηµίας 

του.  

Άρθρο 9 

Υποκατάσταση – Εκχώρηση 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εν όλο ή 

εν µέρει στα δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, 

εκτός του ληξιπρόθεσµου µέρους της αµοιβής του, το οποίο µπορεί µε έγκριση του ∆.Σ. του 

ΟΑΕ∆ να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 

                                                              Άρθρο 10 

Τελικές ∆ιατάξεις 

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση, παράταση ή ανανέωση των όρων της παρούσας θα 

αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφο που θα προσαρτάται στην παρούσα και θα αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα αυτής, αποκλειοµένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου, 

ακόµη και του όρκου.  

2. Αρµόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα και 

συµπεριλαµβανοµένων διαφορών περί την ισχύ, ερµηνεία ή εκτέλεση αυτής είναι τα 

δικαστήρια των Αθηνών.  

 
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθµ……..Πρόσκλησης  …/2014, των οποίων ο Ανάδοχος 

δηλώνει ότι έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα και αφού 

υπεγράφη νόµιµα, έλαβε ο πρώτος συµβαλλόµενος τρία (3) και ο δεύτερος ένα (1).  

 

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 4612 «∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 

ΕΞΟΧΗΣ» στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό οικονοµικού 

έτους  2013 και έχει αναληφθεί υποχρέωση από τη ∆/νση Οικονοµικών της ∆ιοίκησης του 

Οργανισµού καθώς και τις Περ/κές ∆/νσεις µε αριθµό  ………………………………..2014. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ        ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕ∆  


