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CPV 55243000-5 «Παιδικές κατασκηνώσεις»
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Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν.3918/ 2011 « Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ
31/Α/2-3-2011).
2. Του Ν.4238/2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
λοιπές διατάξεις ( ΦΕΚ 38/Α/17-2-2014)
3. Του Ν. 3984/2011 « Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 150/Α/2706/2011).
4. Του Ν. 3580/2007 « Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13/18/06/2007).
5. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'/147/8-08-2016).
6. Του Ν. 4441/2016 περί « Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών
εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 227/06-12-2016 τ.Α’
7. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
8. Tου Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
9. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
10. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
11. Της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
12. Τις διατάξεις του Ν. άρθρου 10 του Ν. 1276/1982.
13. Την Κ.Υ.Α Φ.43000/οικ.19551/865/17 ΦΕΚ 1677/Β΄/16-05-2017
14. Την Κ.Υ.Α. Δ22/οικ.37641/1450/22-08-2016 (ΦΕΚ 2712 Β' 30-08-2016)
15. Του Ν.4270/14, αρθ.129-135 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας –
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/εε)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4337/15 (ΦΕΚ Α΄129) και το ν.4412/16(ΦΕΚ Α΄147).
16. Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης».
17. Του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-05) «Τροποποίηση του
Ν.3310/05 - Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
18. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από τον
Ν.4057/12 και από το άρθρο 23 του Ν.4210/12.
19. Του άρθρου 21 του Ν3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
20. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4205/13, άρθ. 9, παρ.4β.
21. Του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»
Καθώς επίσης:
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1. Την αριθ.342/455/14-03-2018 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ περί «Σύναψη συμβάσεων με
ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον
παραθερισμό ανήλικων παιδιών των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ, θερινής περιόδου 2018».
2. Tο αριθ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.24825/16-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.
3. Την αριθ. πρωτ. AAY M362/17-04-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για τη Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που
διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων
παιδιών εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ για την θερινή περίοδο 2018.
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν το χρονικό διάστημα (κατ’ ανώτατο όριο είκοσι δύο (22)
ημερών) για τις κατασκηνωτικές περιόδους Α΄, Β’ και Γ΄ και (κατ’ ανώτατο όριο δεκατεσσάρων
(14) ημερών) για την κατασκηνωτική περίοδο Δ’ για παιδιά ΑμεΑ, καθώς και τον ανώτατο αριθμό των
παιδιών των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν οι προσφέροντες
για κάθε μία από τις ανωτέρω κατασκηνωτικές περιόδους, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της
παρούσης.
Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για προσφορά και σε
λιγότερες των ανωτέρω κατασκηνωτικών περιόδων (π.χ. σε μία ή δύο εξ αυτών).
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 141.322,58 ευρώ πλέον του
ισχύοντος ΦΠΑ ήτοι 175.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ΚΑΕ 2632 του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2018.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 03 / 05 /2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα
08.00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 09 / 05 /2018 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15.00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 15 / 05 /2018 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00.
2. Η Πρόσκληση θα διενεργηθεί με χρήση της
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
ύστερα από
προθεσμία 22 ημερών από την
ΚΗΜΔΗΣ .

3. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της
νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών [Ν. 4155/2013 (Α'120) όπως ισχύει] και των
σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων [ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (Β'2677)].
Παράλληλα οι προσφορές θα υποβληθούν σε πρωτότυπο φάκελο και θα κατατεθούν έως την
14/05/2018 ημέρα Δευτέρα, ήτοι 3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών και ώρα 15.00 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Οργανισμού , επί της
οδού Αποστόλου Παύλου 12 στο Μαρούσι, Ισόγειο.
Σε περίπτωση που από την παρούσα προκύψουν διαφορές και ασυμφωνία σχετικά με την χρήση
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, υπερισχύουν οι νόμιμες διατάξεις χρήσης της
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
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τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13, τα άρθρα 134 έως 138 του Ν.4281/14 και
το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται
στο άρθρο 25 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) και λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 1 του
άρθρου 19 του ιδίου νόμου, που ασκούν και διατηρούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση
παιδικών κατασκηνώσεων, σύμφωνα με την αριθ. Δ22/οικ.37641/1450/22-08-2016 (ΦΕΚ
2712/Β΄30-08-2016), Κ.Υ.Α. της Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προσφέροντες)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που ορίζεται στο
άρθρο 3 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
Α. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
(1) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
(2) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
(3) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
(α) Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
(β) Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Β. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
5. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συνδεθούν στο ΕΣΗΔΗΣ με τους κωδικούς τους και
να αναζητήσουν την παρούσα πρόσκληση με βάση το συστημικό αριθμό 56969.
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6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα της παρούσας
καθώς και τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση.
Περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης θα σταλεί για δημοσίευση:
1. Στον ελληνικό τύπο
2. Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης καθώς τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν σε
κάθε περίπτωση τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4270/2014.
• Η Περίληψη της Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ
www.eopyy.gov.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Σωτήρης Μπερσίμης
Επικ. Καθ. Πανεπ. Πειραιώς
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Μ Ε Ρ Ο Σ Α’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.1.1. Αντικείμενο του έργου – Προϋπολογισμός –Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών
Α.1.1.1 Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές
εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών των εργαζομένων
του ΕΟΠΥΥ για την θερινή περίοδο 2018.
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν το χρονικό διάστημα (κατ’ ανώτατο όριο είκοσι δύο (22)
ημερών) για τις κατασκηνωτικές περιόδους Α΄, Β’ και Γ΄ και (κατ’ ανώτατο όριο δεκατεσσάρων
(14) ημερών) για την κατασκηνωτική περίοδο Δ’ για παιδιά ΑμεΑ, καθώς και τον ανώτατο
αριθμό των παιδιών των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν
οι προσφέροντες για κάθε μία από τις τρεις κατασκηνωτικές περιόδους, σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης.
Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για προσφορά και σε
λιγότερες των ανωτέρω κατασκηνωτικών περιόδων (π.χ. σε μία ή δύο εξ αυτών).
Α.1.1.2 Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ
ανέρχεται στο ποσό των #175.240,00 €# ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ για το σύνολο του έργου και
αναλύεται ως ακολούθως:

ΕΟΠΥΥ

Αρ.
παιδιών
260

Ποσό
171.600,00€

Αρ.
παιδιών
ΑΜΕΑ
5

Ποσό για
παιδιά
ΑΜΕΑ
3.640,00 €

Συνολικός
αρ.
παιδιών
265

Συνολικό
ποσό
175.240,00 €

Στην περίπτωση που το ποσό του ημερήσιου τροφείου έτους 2018 μεταβληθεί από αυτό του
έτους 2017, η Υπηρεσία θα αναπροσαρμόσει τη σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη και την
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Α.1.2. Θεσμικό Πλαίσιο
Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην απόφαση της παρούσας.
Α.1.3. Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Α.1.4. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
6
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Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Α.1.5. Παροχή διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής πρόσθετων πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από
αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο
σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών
Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτάται στη
διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
www.promitheus.gov.gr.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν
εξετάζονται.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Α.2 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών
Α.2.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο., σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
7
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Οι Γενικοί Όροι που διέπουν
την παρούσα πρόσκληση, προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147).
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους αμέσως μετά την
δημοσιοποίηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, αναζητώντας την πρόσκληση με
το συστημικό αριθμό 56969.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στη διαδικασία έχουν
εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
Α.2.2 Περιεχόμενο Προσφορών
Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως ένας ενιαίος φάκελος
«Προσφορά».
Επισημαίνεται ότι ως τιμή για τροφεία, διαμονή και γενικά έξοδα στην κατασκήνωση, για όλες
τις κατασκηνωτικές περιόδους, ορίζεται ποσό που καθορίστηκε με την αριθ.
Κ.Υ.Α
Φ.43000/οικ.19551/865/17 ΦΕΚ 1677/Β΄/16-05-2017.
Στην περίπτωση που το ποσό του ημερήσιου τροφείου έτους 2018 μεταβληθεί από αυτό του
έτους 2017, η Υπηρεσία θα αναμορφώσει τη σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη και την
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/16.
Διευκρινίσεις:
Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την
επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014.
Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης
των ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/2014.
Ο ανωτέρω Φάκελος θα υποβληθεί ως εξής:
Α.2.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Προσφορά»
Στον φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα
απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 93 του ν.4412/16. Συγκεκριμένα, στον
προαναφερόμενο φάκελο περιλαμβάνονται :
Α.2.2.1.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους,
επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου .pdf, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά
Συμμετοχής:
Α) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα
8
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στη παράγραφο Α.4.1.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για*:
α) τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-082016 όπως αυτός ισχύει,
β) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.

*Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει
σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που κατά την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον
αποκλεισμό του προσφέροντος, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση περί
της φύσης των αδικημάτων

Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν:
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ως εξής:
•
Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν
•
Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού
•
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού
•
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες
(Ι.Κ.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού
•
Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν
Δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο
θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα τους κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτείται βεβαίωση
αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ΣΤ) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ή ένορκη βεβαίωση ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικο-νομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
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δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους
Ζ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι αποδέχονται το ημερήσιο τροφείο
που έχει καθορισθεί από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την αριθ.
Φ.43000/οικ.19551/865/17 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 1677/Β΄/16-05-2017, για το έτος 2017, ή του
αναπροσαρμοζόμενου ποσού , στην περίπτωση που το ποσό του ημερήσιου τροφείου έτους
2018 μεταβληθεί .
Η) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι έλαβαν γνώση των όρων της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποδέχονται αυτούς πλήρως και
ανεπιφύλακτα, καθώς και τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, οι κυριότεροι εκ των
οποίων αναγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση
Η ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών συμπεριλαμβανομένης και της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής . Η
υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα , ενώ αν ο προσφέρων είναι
νομικό πρόσωπο, υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Τα αριθ. Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής προσκομίζονται
από τον συμμετέχοντα και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Η προσκόμιση τους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΠΥΥ με διαβιβαστικό, στο οποίο
θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι
τοποθετημένα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά)
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «Προσφορά» .
β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΕΟΠΥΥ Αποστόλου Παύλου
12 Μαρούσι, Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών)
γ) Ο τίτλος της Πρόσκλησης .
δ) Η καταληκτική ημερομηνία.
ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις
του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινή φωτοαντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους
το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως
από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού
προσώπου.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
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Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε
από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερομένων πιο πάνω δικαιολογητικών συμμετοχής η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και συνιστά λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντα από
τον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου
Αναδόχου ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του
Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.
1497/1984 (Α’188).
A.2.2.1.2. Τεχνική Προσφορά
Η τεχνική προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Β΄.

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία
.pdf αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν.4250/14 (ΦΕΚΑ΄ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με
βάση τις εν λόγω διατάξεις.
Στην περίπτωση κατάθεσης στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα με
την προσφορά, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του οικονομικού φορέα, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών και οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες με χαρακτηρισμό τους ως
εμπιστευτικών. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν ιδίως τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις
εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
 Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των
απαιτούμενων από την παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την
προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).
Α.2.3 Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για έξι (6) μήνες από την επομένη
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο
ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Επισημαίνεται ότι:
 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα.
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
πρόσκλησης δεν γίνονται δεκτές
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές.
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Α.3 Διενέργεια ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ– Αξιολόγηση Προσφορών
Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία διενέργειας και αποσφράγισης των προσφορών, η
διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών και η διαδικασία κατακύρωσης του αποτελέσματος
Διαγωνισμού η οποία θα ακολουθηθεί.
Α.3.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση Προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει (4) εργάσιμες μέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις
15 / 05/ 2018 και ώρα
10.00 π.μ., σε ένα στάδιο, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση του φακέλου
«Προσφορά».

Με την
ηλεκτρονική αποσφράγιση θα ειδοποιηθούν αυτόματα από το σύστημα οι
προσφέροντες με το μήνυμα « Αποσφράγιση του σταδίου «Οικονομική Προσφορά». Το
ανωτέρω μήνυμα πρέπει να εκλαμβάνεται από τους ενδιαφερόμενους ως «η αποσφράγιση του
σταδίου ”ΠΡΟΣΦΟΡΑ”».
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οι προσφέροντες των
οποίων οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Α.3.2 Αξιολόγηση Προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα
συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού,
προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του ηλεκτρονικού φακέλου «Προσφορά», η αρμόδια
επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και την νομιμότητά τους –
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σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη
συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτήματα,
ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες
χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Για την αποσαφήνιση – συμπλήρωση πληροφοριών και
δικαιολογητικών ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του ν.4412/16.
Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται / γνωμοδοτεί με σχετικό πρακτικό της για την
αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών
των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για την λήψη και
έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.
Α.3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα κατακυρωθούν από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 105 του Ν. 4412/16. Υπό την επιφύλαξη των
διαλαμβανομένων στην παρούσα.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το
Φ.Π.Α.
Η υλοποίηση του έργου της παρούσης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συμμετοχής του. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16, εφόσον
συμφωνούν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η
τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
διαγωνισμού και απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Η αναθέτουσα αρχή υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 133 του Ν. 4412/16 έχει δικαίωμα
μονομερούς λύσης της σύμβασης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του
Ν.4412/16.
Σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση αναδόχων, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή
προσφορά, καθένας από τους αναδόχους αυτούς ευθύνεται στο ακέραιο.
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η
Υπηρεσία επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις
κυρώσεις.
Α.3.4. Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα
ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
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Α.3.5. Ενστάσεις
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται
από τον Ν. 4412/2016.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, της νομολογίας και
των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Α.4. λοιποι οροι της προσκλησης
Α.4.1 Εγγυήσεις
i. 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 εάν δεν είναι διατυπωμένα στην
Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
ii. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα αντιστοιχεί
σε ποσοστό 1% επί του ποσού το οποίο θα προκύψει από το γινόμενο του αριθμού των
παιδιών που προσφέρονται (συνολικά) να φιλοξενηθούν επί των αριθμό των ημερών
φιλοξενίας και αυτό επί του ποσού του ημερήσιου τροφείου, πλέον ΦΠΑ.
iii. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα
και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά την λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η πρόσκληση.
Επισημαίνεται ότι για ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξίες, η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73
έως 78, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά
ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
iv. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του
ποσού το οποίο θα προκύψει από το γινόμενο του αριθμού των παιδιών που προσφέρονται
(συνολικά) να φιλοξενηθούν επί των αριθμό των ημερών φιλοξενίας και αυτό επί του ποσού
του ημερήσιου τροφείου, πλέον ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου,
δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης ,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση,
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η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι
διαιρετά και η παράδοση γίνεται, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται
σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του
τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσμου.
v. Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση
κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και
θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα του Παραρτήματος Β .
Α.4.2 Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά πληρωμής
Η Πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών στο τέλος
όλων των κατασκηνωτικών περιόδων.
Στο τιμολόγιο θα αναγράφονται ο αριθμός των παιδιών ανά εντασσόμενο τομέα/φορέα ανά
κατασκηνωτική περίοδο, το σύνολο των ημερών φιλοξενίας και το αντίστοιχο ποσό.
Δικαιολογητικά πληρωμής:
Για την εκκαθάριση των τιμολογίων ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει:
ii) Αναλυτικές ειδικές καταστάσεις παιδιών ανά κατασκηνωτική περίοδο και χρονική διάρκεια
φιλοξενίας για κάθε παιδί με τα πλήρη στοιχεία τα οποία θα ζητήσει ο υπεύθυνος της
κατασκήνωσης από τους γονείς.
iii) Κάρτες Κατασκηνωτών και Υπεύθυνες δηλώσεις προσέλευσης και αποχώρησης του
γονέα με την ημερομηνία προσέλευσης και αποχώρησης του παιδιού από την κατασκήνωση και
τον συνολικό αριθμό ημερών παραμονής σε αυτή .
iv) Θεωρημένο έντυπο άδειας εξόδου για σοβαρούς λόγους σε περίπτωση προσωρινής
αποχώρησης του παιδιού
v)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του εκπροσώπου της κατασκήνωσης, ότι οι
συνημμένες σ’ αυτήν και αποτελούσες με αυτή ενιαίο σύνολο, καταστάσεις άφιξης και
αναχώρησης κατασκηνωτών είναι αληθείς και φέρουν τις αληθείς ημερομηνίες άφιξης και
αναχώρησης των κατασκηνωτών, τον αριθμό μητρώου, τα ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές
των γονέων και κηδεμόνων αντιστοίχως προς το όνομα κάθε κατασκηνωτή και ότι ουδεμία
αξίωση έχει για άλλους κατασκηνωτές ή άλλους χρόνους παραμονής στην κατασκήνωσή τους.
Θα επιβάλλονται όλες οι από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις στις περιπτώσεις που είτε
αποδεικνύεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι ψευδή ή βρεθούν στις κατασκηνώσεις
υπογεγραμμένες δηλώσεις από τον γονέα με κενές ημερομηνίες.
vi) Άδεια λειτουργίας για το έτος 2018, η οποία είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την
υπογραφή της παρούσας σύμβασης
vii) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
viii) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
ix) Κάθε άλλο έγγραφο που ζητηθεί από τον ΕΟΠΥΥ από τον ή τους ιδιώτες, απαραίτητο για την
πληρωμή.
Σε περίπτωση που ορισμένοι κατασκηνωτές για διάφορους λόγους αποχωρήσουν νωρίτερα από
τη λήξη της περιόδου, η κατασκήνωση θα δικαιούται να εισπράξει το αντίτιμο της
κατασκηνωτικής δαπάνης σύμφωνα μόνο με τις ημέρες παραμονής του παιδιού στην
κατασκήνωση εφόσον αυτές είναι λιγότερες των 15 διανυκτερεύσεων άλλως καταβάλλεται το
τίμημα που αντιστοιχεί σε 22 ημέρες. Για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ο ΕΟΠΥΥ θα καταβάλλει
το αντίστοιχο ποσό που θα αναλογεί στις ημέρες παραμονής του παιδιού στην κατασκήνωση και
μέχρι 14 ημέρες.
Στο τίμημα περιλαμβάνεται η παροχή στους κατασκηνωτές των παντός είδους δαπανών,
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υπηρεσιών και υλικών και το εργολαβικό αντάλλαγμα.
Ουδεμία πληρωμή θα γίνεται όταν λείπει έστω και ένα από τα ανωτέρω παραστατικά.
Την κατασκήνωση βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. αποδίδεται από την κατασκήνωση στο Δημόσιο.
Σημείωση: Ο Ανάδοχος βαρύνεται
α) με τις νόμιμες κρατήσεις του αρθρ. 375 του ν.4412/2016, ήτοι 0,06% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επ’ αυτού 3% χαρτοσήμου και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ
χαρτοσήμου) για συμβάσεις άνω των €2.500 που υπάγονται στο Ν. 4412/16
β) με τις νόμιμες κρατήσεις του αρθρ. 350 παρ 3 του ν.4412/2016, ήτοι 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (επ’
αυτού 3% χαρτοσήμου και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου) για συμβάσεις άνω των €2.500
που υπάγονται στο Ν. 4412/16 .
Κατά την πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος
Α.4.3 Παραλαβή Υπηρεσιών
Η παραλαβή θα γίνεται από τις διαχειριστικές επιτροπές που θα οριστούν για το σκοπό αυτό, οι
οποίες θα συντάξουν το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής.
Α.4.4 Ανωτέρα Βία
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά
και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 του ν.
4412/16).
Α.4.5 Γλώσσα Επικοινωνίας
Τα έγγραφα επικοινωνίας του Αναδόχου με την αναθέτουσα Αρχή θα γίνονται στην ελληνική
γλώσσα.
Α.4.6 Εχεμύθεια
Ισχύουν τα καθοριζόμενα του άρθρου 21 του ν. 4412/16.
Α.4.7. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, οι όροι της
παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Α.4.8. Κήρυξη Εκπτώτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 203 του
ν.4412/16 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ιδίου άρθρου.
Α.4.9 Λοιποί Οροι
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από το ν.4412/16.
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Μ Ε Ρ Ο Σ Β’: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Β.1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Κατασκηνώσεις, που θα υποβάλουν προσφορά πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις:
α) Να λειτουργούν νόμιμα. Προς απόδειξη κατατίθεται άδεια Ίδρυσης (με όλες τις τυχόν
τροποποιήσεις ) και άδεια Λειτουργίας, του αρμόδιου Νομάρχη του τρέχοντος έτους. Σε
περίπτωση που η άδεια λειτουργίας για το τρέχον έτος δεν έχει ακόμα εκδοθεί, απαιτείται η
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) του νομίμου
εκπροσώπου της κατασκήνωσης, στην οποία θα δηλώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της
Κ.Υ.Α. Αριθ. Δ22/οικ. 37641/1450 (ΦΕΚ Β’ 2712/30.08.2016) απόφασης της Υφυπουργού
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως ισχύει και ότι θα προσκομισθεί η απαραίτητη άδεια
λειτουργίας του έτους 2018 κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι,
χωρίς την προσκόμιση της εν λόγω άδειας λειτουργίας, δεν θα υπογράφεται η σχετική σύμβαση
και κατ’ επέκταση δεν θα αποσταλούν παιδιά για φιλοξενία στις κατασκηνώσεις που δεν έχουν
εξασφαλίσει την άδεια λειτουργίας πριν την έναρξη των εργασιών τους.
β) Να υπάρχει εδαφικός χώρος κατάλληλος για την εγκατάσταση κατασκήνωσης.
Κατάλληλος εδαφικός χώρος είναι εκείνος:
- Που βρίσκεται σε απόσταση 1.000 τουλάχιστον μέτρων από το όριο εγκεκριμένου σχεδίου
πόλεως ή εγκεκριμένο οικισμό.
Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, που βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση 500 μέτρων από
τα όρια οικισμού, εφόσον η χρήση της κατασκήνωσης, είναι συμβατή με το χωροταξικό Πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής (Ζ.Ο.Ε., Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.), ή ελλείψει αυτού με τις
γενικότερες κατευθύνσεις χωροταξικού σχεδιασμού σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας.
- Που έχει επιφάνεια τουλάχιστον δέκα (10) στρεμμάτων.
Ο αριθμός των κατασκηνωτών να μην υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) ανά στρέμμα. Στις
κατασκηνώσεις μπορούν να φιλοξενούνται κατασκηνωτές και πέρα από τη δυναμικότητα της
μέχρι ποσοστό 20% επ' αυτής.
- Που είναι κατάλληλος από άποψη κλιματολογικών συνθηκών και φυσικών στοιχείων για τη
διαμονή ατόμων κατά το καλοκαίρι υπό υγιεινές συνθήκες για ανάπαυση και αναψυχή.
- Που βρίσκεται μακριά από βιομηχανικές ζώνες και ανθυγιεινές εστίες επιχειρήσεις μόνιμου
σταυλισμού (πίνακας 1 και 2 Ν. 4056/2012) και είναι απαλλαγμένος από θόρυβο και κάθε άλλου
είδους ενόχληση.
- Που έχει έδαφος ξερό και αν είναι δυνατόν πορώδες για την απορρόφηση των όμβριων
υδάτων και δεν βρίσκεται κοντά σε ρυάκια ή νερά που λιμνάζουν.
γ) Να διαθέτουν χώρους διαμονής κατασκηνωτών (μόνιμων ή μη) που να εξασφαλίζουν
άνετη και ασφαλή διαμονή και ύπνο για τους κατασκηνωτές. Κάθε τέτοιος χώρος θα πρέπει να
έχει ελάχιστο εμβαδό τριών (3) m2 για κάθε κατασκηνωτή και να διαθέτει εξαερισμό. Στους
μόνιμους κλειστούς χώρους σήτες προστασίας στα παράθυρα.
δ) Να διαθέτουν εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών (π.χ. Καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης,
ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης, ποδόσφαιρο άμμου, πετοσφαίριση άμμου, χειροσφαίριση άμμου,
αντισφαίριση) εξοπλισμένων με πιστοποιημένα όργανα. Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη και χρήση
μηχανοκίνητου και ηλεκτροκίνητου αθλητισμού.
Εγκαταστάσεις αθλημάτων επιτρέπονται
κατόπιν έγκρισης εγκατάστασης από την αρμόδια αθλητική ομοσπονδία και πρόσληψη
εξειδικευμένου για κάθε άθλημα προσωπικού. Κολυμβητική δεξαμενή σε οριοθετημένο χώρο
ασφαλή για τα παιδιά περιφραγμένου κατάλληλα με σταθερή περίφραξη ύψους 1,20 μ. για να
εξασφαλίζεται η χρήση της με την επίβλεψη του απαιτούμενου για τη λειτουργία της
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προσωπικού (ναυαγοσώστες). Να διαθέτει άδεια από τον οικείο Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
ε) Για τα υπνωτήρια εάν στους χώρους χρησιμοποιούνται διπλά καθ' ύψος κρεβάτια
(κουκέτες) ο χώρος θα έχει ελάχιστο εμβαδό δύο (2) m2 για κάθε κατασκηνωτή και να υπάρχει
κατά την τοποθέτηση πρόβλεψη ειδικής προστατευτικής διάταξης στις πλευρές των κρεβατιών
που δεν εφάπτονται τοίχου.
στ) Να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένος από όλους τους αρμόδιους φορείς μετά από
εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, με προεξάρχουσες την εκπόνηση και έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και την εκπόνηση και έγκριση των
μελετών ασφαλούς διαβίωσης και παραμονής εργαζομένων, φιλοξενουμένων και επισκεπτών,
στους χώρους της κατασκήνωσης. Αυθαίρετοι κατασκηνωτικοί χώροι, κατασκευές και
εγκαταστάσεις (π.χ. ιστοί φωτισμού, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.λπ.), δεν δύναται να
αδειοδοτηθούν και να λειτουργήσουν, αν πριν από την υποβολή της αιτήσεώς τους, οι
ενδιαφερόμενοι δεν έχουν προβεί με ευθύνη και φροντίδα τους στην οριστική τακτοποίηση
τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ζ) Να δηλωθεί υπεύθυνα η ποιότητα και καταλληλότητα του πόσιμου νερού και του
χρησιμοποιούμενου για τις λοιπές ανάγκες (Πιστοποιητικό καταλληλότητας του νερού από την
αρμόδια Αρχή θα προσκομισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης).
η) Επίσης να δηλωθεί υπεύθυνα ότι υπάρχει πλήρες σύστημα πυρόσβεσης και
πυρασφάλειας (Πιστοποιητικό ενεργητικής Πυροπροστασίας από την αρμόδια Υπηρεσία θα
προσκομιστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης).
θ) Η Τραπεζαρία φαγητού να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό Κατασκήνωσης, με
ανοξείδωτα σκεύη.
ι) Τα λουτρά και οι τουαλέτες να διαθέτουν ζεστό-κρύο νερό.
κ) Ο Ανάδοχος ασφαλίζει υποχρεωτικά τα παιδιά από την προσέλευσή τους και μέχρι την
αποχώρησή τους για κινδύνους ατυχήματος, με πλήρη Ιατρική και Νοσοκομειακή κάλυψη,
καταθέτοντας υποχρεωτικά ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με όλες τις ανωτέρω καλύψεις (κατά την
υπογραφή της σύμβασης).
κα) Για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου
στα παιδιά, ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη.
Ομοίως, ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας κατασκηνωτή
- παιδιού ή δυστυχήματος, να ειδοποιήσει, αμέσως, τηλεφωνικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο
τους γονείς του ασθενούς κατασκηνωτή και τον Αρμόδιο Υπάλληλο ή τον Προϊστάμενο του
Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών του ΕΟΠΥΥ και σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης να
εισαγάγει τον κατασκηνωτή σε οποιαδήποτε κλινική ή Νοσοκομείο.
κβ) Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες
διαδικασίες (άδεια εργασίας, ασφάλιση κτλ).
κγ) Το σύνολο του προσωπικού θα πρέπει να ελέγχεται για το ανεπίληπτο ήθος του.
λ) Για τη φιλοξενία παιδιών ηλικίας 13 έως 16 ετών και των δύο φύλλων στις ίδιες
κατασκηνωτικές περιόδους, οι κατασκηνώσεις πρέπει να λειτουργούν σε χωριστές κοινότητες με
χωριστούς κοιτώνες.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
α) Να έχει εξασφαλισθεί η στελέχωση της κατασκήνωσης με τον ακόλουθο αριθμό
στελεχών και προσωπικού:
- για περίοδο φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών:
 Ενός (1) Αρχηγού (Συντονιστή) αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έλλειψη
υποψηφίων με τα προσόντα αυτά απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο
κατασκηνωτική εμπειρία.
 Ενός (1) Κοινοτάρχη (Επιμελητή) για κάθε (100) κατασκηνωτές αποφοίτου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.
 Ενός (1) Ομαδάρχη αποφοίτου Β' τάξεως Λυκείου:
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- για κάθε δέκα (10) παιδιά για ηλικία παιδιών 6 έως 8 ετών,
- για κάθε δώδεκα (12) παιδιά για ηλικία παιδιών άνω των 8 ετών έως 12 ετών,
- για κάθε δεκαπέντε (15) παιδιά για ηλικία παιδιών άνω των 12 ετών,
Τα στελέχη αυτά, για παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών, πρέπει να είναι του αυτού φύλου με τους
κατασκηνωτές.
β) Να διαθέτουν Αναρρωτήριο, επαρκώς εξοπλισμένο και οργανωμένο, με ιατρό και
νοσοκόμο, πτυχιούχο σχολής τριετούς φοίτησης, οι οποίοι υποχρεούνται να βρίσκονται στην
κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο.
γ) Υποχρεούνται να παρέχουν την απαιτούμενη ψυχαγωγία με παιδαγωγικά και
εκπαιδευτικά προγράμματα στους κατασκηνωτές, με την προβολή κατάλληλων ταινιών ή
κουκλοθέατρου ή θεάτρου σκιών κ.λ.π. τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εβδομάδα άρθρο 5
παρ.7 του (ΦΕΚ 2712 Β) 30-08-2016.
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ
α) Η Κατασκήνωση πρέπει να προσφέρει στους κατασκηνωτές πέντε (5) γεύματα
ημερησίως, ήτοι πρωινό, πρόγευμα, γεύμα, πρόδειπνο και δείπνο από υλικά πρώτης ποιότητας
και περιεκτικότητας τουλάχιστον 3.000 θερμίδων ημερησίως.
β) Κάθε Κατασκήνωση πρέπει να επισυνάπτει στην προσφορά της και εβδομαδιαίο
πρόγραμμα διαιτολογίου.

Όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα αποδεικνύονται με Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου
εκπρόσωπου της Κατασκήνωσης, στην οποία θα δηλώνει επιπρόσθετα ότι, κατά τον χρόνο
υπογραφής της σύμβασης, υποχρεούται να προσκομίσει.

B.2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές, θα υποβληθούν σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ –Υπόδειγμα υποβολής
προσφοράς και θα πρέπει να αναφέρουν το χρονικό διάστημα (κατ’ ανώτατο όριο είκοσι δύο
(22) ημερών) για τις κατασκηνωτικές περιόδους Α΄, Β’ και Γ΄ και (κατ’ ανώτατο όριο
δεκατεσσάρων (14) ημερών) για την κατασκηνωτική περίοδο Δ’ για παιδιά ΑμεΑ, καθώς και τον
ανώτατο αριθμό των παιδιών των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ που έχουν τη δυνατότητα να
φιλοξενήσουν οι προσφέροντες για κάθε μία από τις κατασκηνωτικές περιόδους, αναλυτικά και
για κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση, που τυχόν διαθέτουν πανελλήνια.
Κεφάλαιο 2 B.3 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
1. Δικαίωμα ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας της Παιδικής Κατασκήνωσης έχουν: α) η
αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Δ/νσης ή του Τμήματος Υγιεινής της Νομαρχίας και β) οι
αρμόδιες Επιθεωρήσεις του Υπουργείου και οι διοικητικές Υπηρεσίες της οικείας Δ/νσης ή
Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, σύμφωνα με τη με αριθμό Δ26/οικ.3396/16-4-75 απόφαση του
Υφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 438/τ.Β΄/25-4-75) “Περί καθορισμού προϋποθέσεων
και διαδικασίας χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Παιδικής Εξοχής”, όπως
τροποποιήθηκε με τη με αρ. οικ.1277/8-3-1989 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 199/τ.Β΄/16-3-1989) ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής καθορισθεί.
2. Οι Κατασκηνώσεις υποχρεούνται, όπως δέχονται τους κατασκηνωτές βάσει εγγράφου
σημειώματος (Καταστάσεων) του ΕΟΠΥΥ, πάνω στο οποίο θα αναγράφονται, κατά περίοδο και
τοποθεσία, το ονοματεπώνυμο του παιδιού, το πατρώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
3. Με το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου και προ της πληρωμής, οι Κατασκηνώσεις
υποχρεούνται να προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ 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 ΕΟΠΥΥ δεν έχει την υποχρέωση να καλύψει όλες τις θέσεις που αναφέρονται στην αρχή
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της πρόσκλησης για τις ορισθείσες στην παρούσα Πρόσκληση κατασκηνωτικές περιόδους. Ο
αριθμός αυτός θα καθοριστεί μετά από τις οριστικές δηλώσεις συμμετοχής των υπαλλήλων του
ΕΟΠΥΥ σε συσχετισμό με τον προσφερόμενο αριθμό θέσεων, ανά περίοδο και τοποθεσία.
5. Ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί το δικαίωμα, να ελέγχει την τήρηση των όρων της σύμβασης.
6. Η προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα των γονέων
τους.
7. Σε περίπτωση αποχώρησης από την κατασκήνωση παιδιών, πριν τη λήξη της κατασκηνωτικής
περιόδου, ο ΕΟΠΥΥ θα καταβάλλει στην Κατασκήνωση μόνο το αντίστοιχο ποσό, που θα
αναλογεί, στις ημέρες παραμονής του παιδιού, όταν το παιδί παραμείνει μέχρι και δεκαπέντε
(15) ημέρες. Μετά τις δεκαπέντε (15) ημέρες παραμονής και μέχρι λήξης της κατασκηνωτικής
περιόδου, θα καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης
του παιδιού μετά τις 12.00 μ.μ. λαμβάνεται σαν επόμενη ημέρα. Για ΑΜΕΑ καταβάλλεται δαπάνη
που αντιστοιχεί στο διάστημα παραμονής των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση, η δαπάνη
καταβάλλεται, αφού αφαιρεθούν, οι ημέρες απουσίας.
Οι Κατασκηνώσεις οφείλουν μαζί με την κατάσταση των παιδιών που φιλοξενήθηκαν, να
υποβάλλουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων, από τις οποίες θα προκύπτει η ημερομηνία
προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών, καθώς και ο ακριβής χρόνος παραμονής των
παιδιών. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα συμπληρώνονται και θα υπογράφονται υποχρεωτικά από
το γονέα.
Ο ΕΟΠΥΥ καθιστά σαφές ότι θα επιβάλλονται όλες οι από το νόμο προβλεπόμενες
κυρώσεις στις περιπτώσεις που, είτε αποδεικνύεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι ψευδή,
είτε βρεθούν στις Κατασκηνώσεις υπογεγραμμένες δηλώσεις από το γονέα με κενές
ημερομηνίες.
Υπέρβαση της ημερήσιας κατασκηνωτικής δαπάνης ρητώς απαγορεύεται. Η ζήτηση από
γονέα ή κηδεμόνα κατασκηνωτή πρόσθετης αμοιβής αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της
σύμβασης επιφυλασσομένης και κάθε άλλης αξιώσεως του ΕΟΠΥΥ για αποζημίωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΟΠΥΥ
η

1 κατασκηνωτική
περίοδο 22 ημερών
από ……. Έως…….

Αριθμός προσφερόμενων θέσεων
2η
3η
κατασκηνωτική
κατασκηνωτική
περίοδο 22
περίοδο 22
ημερών
ημερών
από …….
από …….
Έως…….
Έως…….

ΣΥΝΟΛΟ

21

4η κατασκηνωτική
περίοδο 14 ημερών
για παιδιά ΑΜΕΑ
από ……. Έως…….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Β.1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ΕΟΠΥΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Αποστόλου Παύλου 12 Μαρούσι ΤΚ 151-23
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό
της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης )….26/2018…………. με αντικείμενο
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον
προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα
με τη με αριθ. ..................Πρόσκληση σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για
κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να
είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί
στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν
ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ΕΟΠΥΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Αποστόλου Παύλου 12 Μαρούσι ΤΚ 151-23
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που
αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)
…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)
………........, σύμφωνα με τη με αριθ. ...26/2018........... Πρόσκληση σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση με ιδιώτη που διαθέτει κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα
για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ, θερινής περιόδου
2018
Στην Αθήνα σήμερα την ………………….., ημέρα …………. Οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ(ΕΟΠΥΥ)» και έδρα στο Μαρούσι, επί της οδού Απ. Παύλου 12, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον
Πρόεδρο κ. Μπερσίμη Σωτήριο, δυνάμει της Α2Β/Γ.Π.36616/11-12-2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
911/14-12-2015) καλούμενο εφεξής χάριν συντομίας «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»
και αφετέρου η εταιρεία «……………………….» που εδρεύει στην οδό …………………, με ΑΦΜ
…………………… και αρμόδια τη ……………………….. και εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον ………………..,
………………….., σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά τη με αρ. ……………………. Συνεδρίαση
του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, η οποία αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ
Για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
κατωτέρω:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Ο ΕΟΠΥΥ ( Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύει στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12 ΤΚ 151-23 ο
οποίος έχει προκηρύξει τον διαγωνισμό.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών της Δ/νσης Οικονομικών της Αναθέτουσας Αρχής που
στεγάζεται στον 4ο όροφο του επί της οδού , Αποστόλου Παύλου 12 , στο Μαρούσι κτιρίου.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Η εταιρεία με την επωνυμία «…………………..», η οποία εδρεύει στην οδό ……………., ……………….,
τ.κ. ……………, τηλ. …………….., fax …………….., ΑΦΜ: …………., Δ.Ο.Υ: ……………… και η οποία βάσει
……………… Απόφασης κατακύρωσης συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥΥ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Η σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η Σύμβαση αυτή,
παροχή από τον Ανάδοχο υπηρεσιών για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών των εργαζομένων του
ΕΟΠΥΥ για την θερινή περίοδο 2018.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
Η με αριθ. πρωτ. 26/2018 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με τα Παραρτήματά της.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Η από ………….. προσφορά του Αναδόχου προς τον ΕΟΠΥΥ για την υλοποίηση του Έργου.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ:
Η με αριθ. Πρωτ…………………… Απόφασης κατακύρωσης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ με την οποία
κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο το αποτέλεσμα της Πρόσκλησης.
ΣΥΜΒΑΣΗ:
Η παρούσα έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου,
όπως αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί, μεταβληθεί ή συμπληρωθεί.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ:
Η ημερήσια αποζημίωση για κάθε κατασκηνωτή ορίσθηκε σύμφωνα με την με αριθ. Κ.Υ.Α
Φ.43000/οικ.19551/865/17 ΦΕΚ 1677/Β΄/16-05-2018,στο ποσό των 30,00 κατ΄άτομο συμπ/νου
ΦΠΑ και για παιδιά με ειδικές ανάγκες, που συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα διάρκειας 14 ημερών,
στο ποσό των 52,00 κατ΄άτομο συμπ/νου ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που το ποσό του ημερήσιου τροφείου έτους 2018 μεταβληθεί από αυτό του
έτους 2017, η Υπηρεσία θα αναπροσαρμόσει τη σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη και την
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης η Παραλαβή του αντικειμένου της και η σύνταξη του
σχετικού Πρακτικού Παραλαβής θα γίνει από Διαχειριστικές Επιτροπές ,δηλαδή Ομάδες προσώπων
που θα συσταθούν για το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η κατασκήνωση με την παρούσα αποδέχεται τη φιλοξενία ………(…..) παιδιών των υπαλλήλων του
ΕΟΠΥΥ κατά τη θερινή περίοδο 2018 και συγκεκριμένα:


Για την Πρώτη (Α΄) περίοδο από ………..έως ……..
…….παιδιά υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ



Για την δεύτερη (Β΄) περίοδο από ………..έως ……..
…….παιδιά υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ



Για την Τρίτη (Γ΄) περίοδο από ………..έως ……..
…….παιδιά υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ
Η χρονική διάρκεια για την οποία ο ΕΟΠΥΥ θα καταβάλλει στην κατασκήνωση τροφείο ορίζεται κατ΄
ανώτατο όριο μέχρι είκοσι δύο (22) ημέρες (διανυκτερεύσεις) για κάθε κατασκηνωτή.
Για την τέταρτη (Δ΄) κατασκηνωτική περίοδο από ……έως …….για παιδιά ΑΜΕΑ, όπου κάθε παιδί
δικαιούται να παραμείνει στην κατασκήνωση μέχρι δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι προσφερόμενες
θέσεις είναι:
…….παιδιά υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ
Η ποσότητα του έργου καθορίζεται από τον αριθμό των παιδιών που θα μετάσχουν και τις ημέρες που
θα παραμείνουν στην κατασκήνωση.
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ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ημερήσια αποζημίωση για κάθε κατασκηνωτή ορίζεται, σύμφωνα με την
Φ.43000/οικ.19551/865/17 ΦΕΚ 1677/Β΄/16-05-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, στο ποσό των 30,00 ευρώ
κατ΄ άτομο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για παιδιά με ειδικές ανάγκες που
συμμετέχουν σε ειδικά κατασκηνωτικά προγράμματα διάρκειας 14 ημερών, στο ποσό των 52,00
ευρώ κατ΄ άτομο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που το ποσό του
ημερήσιου τροφείου έτους 2018 μεταβληθεί από αυτό του έτους 2017, η Υπηρεσία θα
καταθέσει αναπροσαρμόσει τη σχετική
προϋπολογισθείσα
δαπάνη
και την απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης.
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η Πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών στο τέλος όλων των
κατασκηνωτικών περιόδων.
Στο τιμολόγιο θα αναγράφονται ο αριθμός των παιδιών ανά εντασσόμενο τομέα/φορέα ανά
κατασκηνωτική περίοδο, το σύνολο των ημερών φιλοξενίας και το αντίστοιχο ποσό.
Δικαιολογητικά πληρωμής:
Για την εκκαθάριση των τιμολογίων ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει:
1) Αναλυτικές ειδικές καταστάσεις παιδιών ανά περίοδο και χρονική διάρκεια φιλοξενίας για κάθε
παιδί με τα πλήρη στοιχεία τα οποία θα ζητήσει ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης από τους γονείς.
2) Κάρτες Κατασκηνωτών και Υπεύθυνες δηλώσεις προσέλευσης και αποχώρησης του γονέα
με την ημερομηνία προσέλευσης και αποχώρησης του παιδιού από την κατασκήνωση και τον συνολικό
αριθμό ημερών παραμονής σε αυτή.
3) Θεωρημένο έντυπο άδειας εξόδου για σοβαρούς λόγους σε περίπτωση προσωρινής
αποχώρησης του παιδιού.
4)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του εκπροσώπου της κατασκήνωσης, ότι οι συνημμένες
σ’ αυτήν και αποτελούσες με αυτή ενιαίο σύνολο, καταστάσεις άφιξης και αναχώρησης κατασκηνωτών
είναι αληθείς και φέρουν τις αληθείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης των κατασκηνωτών, τον
αριθμό μητρώου, τα ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές των γονέων και κηδεμόνων αντιστοίχως προς
το όνομα κάθε κατασκηνωτή και ότι ουδεμία αξίωση έχει για άλλους κατασκηνωτές ή άλλους χρόνους
παραμονής στην κατασκήνωσή τους.
Θα επιβάλλονται όλες οι από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις στις περιπτώσεις που είτε
αποδεικνύεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι ψευδή ή βρεθούν στις κατασκηνώσεις
υπογεγραμμένες δηλώσεις από τον γονέα με κενές ημερομηνίες.
5) Άδεια λειτουργίας για το έτος 2018, η οποία είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την υπογραφή της
παρούσας σύμβασης
6) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
7) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
8) Κάθε άλλο έγγραφο που ζητηθεί από τον ΕΟΠΥΥ από τον ή τους ιδιώτες, απαραίτητο για την
πληρωμή.
Σε περίπτωση που ορισμένοι κατασκηνωτές για διάφορους λόγους αποχωρήσουν νωρίτερα
από τη λήξη της περιόδου, η κατασκήνωση θα δικαιούται να εισπράξει το αντίτιμο της
κατασκηνωτικής δαπάνης σύμφωνα μόνο με τις ημέρες παραμονής του παιδιού στην κατασκήνωση
εφόσον αυτές είναι λιγότερες των 15 διανυκτερεύσεων άλλως καταβάλλεται το τίμημα που αντιστοιχεί
σε 22 ημέρες. Για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ο ΕΟΠΥΥ θα καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό που θα
αναλογεί στις ημέρες παραμονής του παιδιού στην κατασκήνωση και μέχρι 14 ημέρες.
Στο τίμημα περιλαμβάνεται η παροχή στους κατασκηνωτές των παντός είδους δαπανών,
υπηρεσιών και υλικών και το εργολαβικό αντάλλαγμα.
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Ουδεμία πληρωμή θα γίνεται όταν λείπει έστω και ένα από τα ανωτέρω παραστατικά.
Την κατασκήνωση βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. αποδίδεται από την κατασκήνωση στο Δημόσιο.
Σημείωση: Ο Ανάδοχος βαρύνεται
α) με τις νόμιμες κρατήσεις του αρθρ. 375 του ν.4412/2016, ήτοι 0,06% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επ’ αυτού 3% χαρτοσήμου και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ
χαρτοσήμου) για συμβάσεις άνω των €2.500 που υπάγονται στο Ν. 4412/16
β) με τις νόμιμες κρατήσεις του αρθρ. 350 παρ 3 του ν.4412/2016, ήτοι 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (επ’ αυτού
3% χαρτοσήμου και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου) για συμβάσεις άνω των €2.500 που υπάγονται
στο Ν. 4412/16 .
Κατά την πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΛΑΒΗ EΡΓΟΥ
Η παραλαβή του έργου καθώς και η σύνταξη του σχετικού Πρακτικού παραλαβής θα γίνεται από τις
διαχειριστικές επιτροπές που θα οριστούν για το σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 6 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Δικαίωμα ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας της Παιδικής Κατασκήνωσης έχουν: α) η αρμόδια
Υγειονομική Υπηρεσία της Δ/νσης ή του Τμήματος Υγιεινής της Νομαρχίας και β) οι αρμόδιες
Επιθεωρήσεις του Υπουργείου και οι διοικητικές Υπηρεσίες της οικείας Δ/νσης ή Τμήματος Κοινωνικής
Πρόνοιας, σύμφωνα με τη με αριθμό Δ26/οικ.3396/16-4-75 απόφαση του Υφυπουργού Κοινωνικών
Υπηρεσιών (ΦΕΚ 438/τ.Β΄/25-4-75) “Περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως
άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Παιδικής Εξοχής”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. οικ.1277/8-31989 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 199/τ.Β΄/16-31989) ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής καθορισθεί.
2. Οι Κατασκηνώσεις υποχρεούνται, όπως δέχονται τους κατασκηνωτές βάσει εγγράφου σημειώματος
του ΕΟΠΥΥ, πάνω στο οποίο θα αναγράφονται, κατά περίοδο και τοποθεσία, το ονοματεπώνυμο του
παιδιού, το πατρώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγγείλει την ημέρα έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου και να
αποστείλει στον ΕΟΠΥΥ με Fax ή με email κατάσταση με τα διαθέσιμα στοιχεία των εμφανισθέντων
και μη εμφανισθέντων κατασκηνωτών. Η μη αποστολή της κατάστασης αυτής το αργότερο εντός της
τρίτης ημέρας έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου, δίνει το δικαίωμα στον Φορέα να μην
καταβάλλει τροφεία παρά μόνο μετά την ως άνω ενημέρωσή του.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στο χώρο της κατασκήνωσης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου
την «ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ» για τον ενδεχόμενο έλεγχο από τις Επιτροπές Ελέγχου.
5. Η κατασκήνωση υποχρεούται να ενημερώνει μέσω FAX ή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) την
αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για οποιαδήποτε περίπτωση χορήγησης άδειας και αποχώρησης
κατασκηνωτή.
6. Ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει την υποχρέωση να καλύψει όλες τις θέσεις που αναφέρονται στην αρχή της
πρόσκλησης για τις Α΄, Β , Γ και Δ ( ΑμεΑ) κατασκηνωτικές περιόδους. Ο αριθμός αυτός θα
καθοριστεί μετά από τις οριστικές δηλώσεις συμμετοχής των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ σε συσχετισμό
με τον προσφερόμενο αριθμό θέσεων, ανά περίοδο και τοποθεσία.
7. Ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί το δικαίωμα, να ελέγχει την τήρηση των όρων της σύμβασης.
8. Η προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα των γονέων τους.
9. Σε περίπτωση αποχώρησης από την κατασκήνωση παιδιών, πριν τη λήξη της κατασκηνωτικής
περιόδου, ο ΕΟΠΥΥ θα καταβάλλει στην Κατασκήνωση μόνο το αντίστοιχο ποσό, που θα αναλογεί,
στις ημέρες παραμονής του παιδιού, όταν το παιδί παραμείνει μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες. Μετά
τις δεκαπέντε (15) ημέρες παραμονής και μέχρι λήξης της κατασκηνωτικής περιόδου, θα καταβάλλεται
ολόκληρο το ποσό. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης του παιδιού μετά τις 12.00 μ.μ.
λαμβάνεται σαν επόμενη ημέρα. Για ΑΜΕΑ καταβάλλεται δαπάνη που αντιστοιχεί στο διάστημα
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παραμονής των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση, η δαπάνη καταβάλλεται, αφού αφαιρεθούν, οι ημέρες
απουσίας.
Οι Κατασκηνώσεις οφείλουν μαζί με την κατάσταση των παιδιών που φιλοξενήθηκαν, να
υποβάλλουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων, από τις οποίες θα προκύπτει η ημερομηνία
προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών, καθώς και ο ακριβής χρόνος παραμονής των παιδιών. Οι
Υπεύθυνες Δηλώσεις θα συμπληρώνονται και θα υπογράφονται υποχρεωτικά από το γονέα.
10.Ο ΕΟΠΥΥ καθιστά σαφές ότι θα επιβάλλονται όλες οι από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις στις
περιπτώσεις που, είτε αποδεικνύεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι ψευδή, είτε βρεθούν στις
Κατασκηνώσεις υπογεγραμμένες δηλώσεις από το γονέα με κενές ημερομηνίες.
11.Υπέρβαση της ημερήσιας κατασκηνωτικής δαπάνης ρητώς απαγορεύεται. Η ζήτηση από
γονέα ή κηδεμόνα κατασκηνωτή πρόσθετης αμοιβής αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας
της σύμβασης επιφυλασσομένης και κάθε άλλης αξιώσεως του ΕΟΠΥΥ για αποζημίωση.
12. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ. αριθ. ………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της
Σύμβασης, της ΤΡΑΠΕΖΑΣ…..………….. ποσού #.............# € (……………..) ευρώ, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 1β του
Ν. 4412/2016)
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του Έργου και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16, δηλαδή εφόσον συμφωνούν
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται
από συμβατικό όρο, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού και απόφαση του
αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία
συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Οι συμβαλλόμενοι δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν ή εκχωρήσουν ολικά ή μερικά τη Σύμβαση ή τις
εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις ή δικαιώματά τους προς οιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη ρητή
έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωμα
είσπραξης χρηματικών ποσών καταβλητέων από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τους όρους της
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 10: ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τα τυχηρά υπό στενή έννοια (απλά ή συνήθη) στην νομότυπη εκπλήρωση
των αναλαμβανομένων από αυτόν υποχρεώσεων σε εκτέλεση της Προμήθειας .
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Τόσο η Αναθέτουσα Αρχή όσο και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών
τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας
ή τυχερά που δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει με την καταβολή εξαιρετικής επιμέλειας. Ως τέτοια δεν
θεωρούνται για τον Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής
δραστηριότητας και ελέγχου του.
Ο Ανάδοχος , επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά στην
Αναθέτουσα Αρχή , προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 του ν.
4412/16).
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ &ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ










Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο και θα προκαλέσει για την λήψη αντίστοιχων μέτρων εκ
μέρους κάθε Υπεργολάβου του υποσχόμενος και εγγυώμενος προς τον ΕΟΠΥΥ ότι:
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα φροντίζει ώστε κάθε απασχολούμενος ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος
άμεσα ή έμμεσα με το Έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα
Αρχή ως εάν η Αναθέτουσα Αρχή ήταν ο εργοδότης του, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:
Δεν θα προβαίνει σε ενέργειες που ανάγονται στον κύκλο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής για
λογαριασμό δικό του ή οποιουδήποτε τρίτου.
Δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε βλαπτική ενέργεια από πρόθεση ή οποιουδήποτε βαθμού αμέλεια
που επενεργεί ή είναι δυνατόν να επενεργήσει στην λειτουργία της Σύμβασης, του Έργου ή στα υλικά
ή ηθικά συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής.
Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού ούτε θα διοχετεύει
ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του
σχετικά με το Έργο.
Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο κάθε μία και όλες τις πληροφορίες,
στοιχεία ή δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει ή περιέλθουν σε γνώση του εξ’ αιτίας ή αφορμής
των υπηρεσιών που παρέχει τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο
ή δεδομένο εκτός εάν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ρητά, έγγραφα και ειδικά το επιτρέψει.
Θα τηρεί υποχρέωση πίστης και μη κατάχρηση εμπιστοσύνης ιδιαίτερα αν κατέχει διευθυντική ή
εμπιστευτική θέση.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει
αποκατάσταση της βλάβης ή ζημιάς και την αποζημίωσή της στρεφόμενο, κατ’ ενάσκηση διακριτικής
της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση του ΕΟΠΥΥ ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα
τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
ΑΡΘΡΟ 12: ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 203 του ν.4412/16
και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ιδίου άρθρου
ΑΡΘΡΟ 13: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις μπορεί να καταγγείλει τη
Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής και έχει δικαίωμα μονομερούς λύσης αυτής (άρθρο 133 του
Ν. 4412/16) (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), εφ’ όσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

29

18PROC002986341 2018-04-24

Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό
ανήλικων παιδιών των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ, θερινής περιόδου 2018

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση και η σύμβαση έχει υποστεί
ουσιώδη τροποποίηση που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132
του Ν.4412/16.
Ο Ανάδοχος κατά τον χρόνο ανάθεσης της Σύμβασης τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του ΕΟΠΥΥ.
Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους του
ΕΟΠΥΥ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο ΕΟΠΥΥ δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας, για όσες
από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτό) προθεσμία θεραπείας
της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της
ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν ο ΕΟΠΥΥ γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ανάδοχο ότι θεωρεί
την παράβαση θεραπευθείσα .
Το συντομότερο δυνατό, μετά την καταγγελία της Σύμβασης, Ο ΕΟΠΥΥ βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία
καταγγελίας.
Ο ΕΟΠΥΥ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς
τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν.
Για τους πρόσθετους λόγους έκπτωσης του Αναδόχου εκτός των προβλεπομένων στο Ν. 4412/16,
εφαρμόζονται οι έννομες συνέπειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα και διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ως
προς τον τύπο και ως προς το περιεχόμενο, περιέχει δε όλες τις συμπεφωνημένες υποχρεώσεις και
δικαιώματα των συμβαλλομένων.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως ανακύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της παρούσας ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν καταστεί δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια
θα είναι τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια, που εδρεύουν στην Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 15: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Γενικά η εκτέλεση του έργου θα είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με
αρ. 26/2018 Πρόσκλησης, της από ….. Προσφοράς του Αναδόχου θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.
4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄) και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις .
Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο. Στηρίζεται στα εξής έγγραφα
κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
α. Την με αριθ. Πρωτ……. απόφαση κατακύρωσης του έργου .
β. Την από ……. προσφορά του Ανάδοχου.
γ. Την με αρ. πρωτ. 26/2018 Πρόσκληση.
δ. Τη με αρ. πρωτ. ……………………. Γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης.
και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή παραλείψεων.
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Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου προς τον Ανάδοχο θα γίνεται νόμιμα στη διεύθυνση, η οποία
αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή μεταβολής σε στοιχεία της επιχείρησης
(πχ επωνυμία κλπ ) να κοινοποιεί εγγράφως αμέσως τούτο στον ΕΟΠΥΥ
Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα τα οποία,
αφού αναγνώσθηκαν, βεβαιώθηκαν και υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τους νομίμους εκπροσώπους
αμφοτέρων των συμβαλλομένων, ως ακολούθως.

Από τα τρία (3) πρωτότυπα, το ένα κατατέθηκε στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ, το δεύτερο
στην Υπηρεσία Επιτρόπου και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον ΕΟΠΥΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Για την Εταιρεία

Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
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