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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 1/2012 

 
To Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Ν.Π.Δ.Δ. προκειμένου να 
συμβληθεί με αναδόχους που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για τον 
παραθερισμό παιδιών των ασφαλισμένων του 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 2556/97,  τα Π.Δ/τα 82/96 και 310/96.  
2. Την απόφαση αριθ. 170/19/23-2-2012. του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του 

κατασκηνωτικού προγράμματος του Τομέα Μηχανικών για την φιλοξενία 4520 
παιδιών. 

3. Την απόφαση αριθ. 170/30/23-2-2012 του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση ποσού που είναι απαραίτητη για τη φιλοξενία 3.200 ανήλικων 
παιδιών Υγειονομικών εν ενεργεία ή συνταξιούχων και υπαλλήλων του Ταμείου 
που έχουν γεννηθεί από 1-1-1998 έως 31-12-2006 σε παιδικές κατασκηνώσεις 
θερινής περιόδου 2012. 

4. Την απόφαση αριθ. 175/2/22-03-2012 του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του 
κατασκηνωτικού προγράμματος του Τ.Π.Δ.Α. για τη φιλοξενία 420 παιδιών. 

5. Την απόφαση αριθ. 171/21/01-03-2012 του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του 
κατασκηνωτικού προγράμματος του Τ.Α.Σ. για τη φιλοξενία 162 παιδιών. 

6. Την απόφαση αριθ. 174/3/15-03-2012 του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του 
κατασκηνωτικού προγράμματος του Τ.Π.Δ.Ε. για τη φιλοξενία 200 παιδιών. 

7. Την απόφαση αριθ. 174/28/15-03-2012 του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του 
κατασκηνωτικού προγράμματος του Τ.Α.Ν. για τη φιλοξενία 69 παιδιών. 

8. Την απόφαση αριθ. 171/3/01-03-2012 του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του 
κατασκηνωτικού προγράμματος του Τ.Π.Δ.Θ. για τη φιλοξενία 320 παιδιών. 
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9. Την απόφαση αριθ. 173/2/8-03-2012 του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του 
κατασκηνωτικού προγράμματος του ΤΠΔΠ για τη φιλοξενία 54 παιδιών. 

10. Τα απαιτούμενα ποσά συμπεριλαμβάνονται στους επιμέρους προϋπολογισμούς 
των Τομέων έτους 2012. 

11. Την αρ. 174/30/15-03-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με την οποία 
πραγματοποιήθηκε η έγκριση του κατασκηνωτικού προγράμματος 2012 για το 
Ε.Τ.Α.Α.. 

 
Καλεί τους ενδιαφερομένους να προσέλθουν για εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την 
ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις  για τον 
παραθερισμό των παιδιών ασφαλισμένων ή υπαλλήλων των Τομέων Υγείας Μηχανικών, 
Υγειονομικών, Υγείας - Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, Δικηγόρων Πειραιά, Δικηγόρων 
Θεσσαλονίκης, Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, Τ.Π.Ε.Δ.Ε., Τ.Α.Ν. και Τ.Α.Σ., 
σύμφωνα με τις επιμέρους ισχύουσες διατάξεις των Τομέων, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
παρασχεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το εποπτεύον Υπουργείο και με τους εξής 
όρους : 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

 
Οι κατασκηνώσεις που θα συμβληθούν θα αποδεχθούν την τιμή του ημερήσιου τροφείου 
για το 2012, που θα ορισθεί με την κοινή Υπουργική Απόφαση συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.   Οι φάκελοι θα υποβληθούν στο E.T.A.A. Μάρνη 22 , Αθήνα και θα ελεγχθούν 
από Επιτροπή. Οι κατασκηνώσεις που υποβάλουν δικαιολογητικά για έλεγχο 
προκειμένου να συμμετάσχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2012, θα ανακοινωθούν 
από την επιτροπή την 10-4-2012 και ώρα 11 στα γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 
ημερομηνία που θα αρχίσει από την επιτροπή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, κ.λ.π., που ασχολούνται νόμιμα με τη 
διοργάνωση, εγκατάσταση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων στην Ελλάδα.  
Σε περίπτωση αιτήματος της Γεν. Γραμ. Απόδημου Ελληνισμού για φιλοξενεία παιδιών 
του απόδημου Ελληνισμού, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον το επιθυμούν, να 
υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Ειδικά για τη φιλοξενία των παιδιών των ασφαλισμένων του Τομέα Υγείας Δικηγόρων 
Αθηνών, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον όλοι όσοι εκ των ανωτέρω λειτουργούν 
παιδική κατασκήνωση σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 120 χλμ. από το κέντρο της 
Αθήνας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις  αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α Μάρνη 22, 10433 Αθήνα, είτε οι ίδιοι, είτε με 
πρόσωπο που θα είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο και η εξουσιοδότηση 
αυτή θα έχει βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος. Επίσης 
μπορούν να στείλουν τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ταχυδρομικά είτε 
με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), οι οποίες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από 
το Ταμείο μέχρι την 09-04-2012 και ώρα 13.00. Αιτήσεις που αποστέλλονται με 
οιονδήποτε τρόπο μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα επιστρέφονται  ως 
εκπρόθεσμες. 
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2. Μέσα σε φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
3. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο υλικό στο οποίο θα 

αναφέρονται πληροφορίες για το είδος των εγκαταστάσεων και το πλήρες 
πρόγραμμα της κατασκήνωσης, η ύπαρξη μόνιμου προσωπικού, γιατρού, 
νοσοκόμας, το διαιτολόγιο και γενικά όλες οι παρεχόμενες εξυπηρετήσεις και 
υπηρεσίες. 

4. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη με ένα επιπλέον αντίγραφο. 
5. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα είναι σε χωριστό φάκελο σφραγισμένο 

μέσα στον κυρίως φάκελο και θα φέρουν την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  
6. Στο φάκελο συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
7. α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Ε.Τ.Α.Α. 
που διενεργεί  την αξιολόγηση.  
γ) Τα  στοιχεία του ενδιαφερομένου. 

8. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αποδέχεται α) 
όλους τους όρους της παρούσας, όπως αυτοί απορρέουν από τη σχετική 
νομοθεσία β) το ημερήσιο τροφείο που θα ορισθεί με την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση ως ανώτατο όριο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αναφέρονται σε ημερήσιο αντίτιμο  σε ευρώ κατά κατασκηνωτή 
το οποίο παραμένει σταθερό για όλη τη κατασκηνωτική περίοδο του 2012 και δε θα 
αυξομειώνεται για οποιαδήποτε αιτία, ούτε και στην περίπτωση απρόοπτης μεταβολής 
των συνθηκών, εκτός του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης που με απόφασή του 
ρυθμίζει το ύψος του Τροφείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 
συμμετοχή και σε λιγότερες των τριών κατασκηνωτικών περιόδων (π.χ. σε μία ή δύο εξ’ 
αυτών). Οι αιτήσεις πρέπει να αναφέρουν χρονικό διάστημα είκοσι δύο (22) ημερών για 
κάθε κατασκηνωτική περίοδο και ανώτατο αριθμό παιδιών που μπορεί να φιλοξενήσει ο 
ενδιαφερόμενος για κάθε κατασκηνωτική περίοδο, ξεχωριστά για κάθε ένα από τους 
συμμετέχοντες Τομείς του Ε.Τ.Α.Α.. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
 
Το Δ.Σ. του Ταμείου μετά από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση του  να αποκλείσει οποιοδήποτε  υποψήφιο ανάδοχο ο οποίος: 
α) είτε βρίσκεται σε δικαστική διένεξη με το Ταμείο 
β) είτε δεν πληροί τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος  
γ) είτε διότι από επίσκεψη στην κατασκήνωση εκπροσώπων του Ταμείου ή των επιμέρους 
Τομέων διαπιστώθηκε κατά το παρελθόν ότι αυτή δεν λειτούργησε ικανοποιητικά ή κατά 
το παρελθόν η συνεργασία με το Ταμείο ή επιμέρους Τομείς, δεν υπήρξε ικανοποιητική.  
Επίσης, μπορεί να μην στείλει κατασκηνωτές σε επόμενη κατασκηνωτική περίοδο αν 
διαπιστωθεί ότι σε προηγούμενη κατασκηνωτική περίοδο η κατασκήνωση δεν τήρησε 
τους συμφωνηθέντες  όρους. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

 
Οι κατασκηνώσεις που μετέχουν στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να 
πληρούν τους εξής όρους: 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΘΕΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 
1. Να λειτουργούν νόμιμα. 
2. Να βρίσκονται μακριά από κεντρικούς δρόμους και κατοικημένους χώρους σε 

δασώδεις περιοχές και κατά προτίμηση κοντά στη θάλασσα. Να διαθέτουν μόνιμες 
κτιριακές εγκαταστάσεις μαγειρείων, εστιατορίων, αποχωρητηρίων και λουτήρων, 
σε αριθμό ανάλογο προς τον αριθμό των φιλοξενουμένων κατασκηνωτών, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σχετικό διάταγμα και τις υπουργικές 
αποφάσεις για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων, καθώς επίσης και ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο αστικής ευθύνης, σε ισχύ, μιας από τις λειτουργούσες νόμιμα  
Ασφαλιστικές  Εταιρείες δια κάθε κίνδυνο που αφορά τους κατασκηνωτές. 

3. Να διαθέτουν καλά εξοπλισμένο κέντρο παιδικής χαράς και γήπεδο αθλοπαιδιών 
καλά οργανωμένο. 

4. Τα υπνωτήρια να αποτελούνται από μόνιμες εγκαταστάσεις ή αντιθερμικές σκηνές 
δηλαδή από ύφασμα με διπλό κάλυμμα. 

5. Να διαθέτουν κατάλληλα μέσα μεταφοράς των κατασκηνωτών για να κάνουν τα 
θαλάσσια λουτρά (τουλάχιστο τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα) αν βέβαια οι 
κατασκηνώσεις δε βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, η οποία πρέπει να είναι εντελώς 
καθαρή και κατάλληλη για θαλάσσια λουτρά. Στην περίπτωση που η μετάβαση σε 
κατάλληλη θάλασσα, λόγω απόστασης δεν είναι δυνατή  οι κατασκηνωτικές 
εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν πισίνα, ανάλογη σε μέγεθος προς τον αριθμό 
των κατασκηνωτών, καθώς επίσης και ανάλογο εξοπλισμό και δάσκαλο 
κολύμβησης. Τα θαλάσσια λουτρά να γίνονται με την παρουσία ναυαγοσώστη 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται 
κατασκηνώσεις που λειτουργούν σε ορεινές περιοχές. Επίσης, πρέπει να τηρούν 
τους κανόνες υγιεινής (απολύμανση κ.λ.π.) αποδεικνυομένου τούτου από σχετικά 
πιστοποιητικά των αρμοδίων αρχών. Η εκτίμηση αυτή αφήνεται στην κρίση του 
Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο με εκπροσώπους  ή  αντιπροσώπους του θα  κάνει 
σχετική έρευνα και διαπίστωση. 

6. Να έχουν πλήρεις και ακίνδυνες για τους κατασκηνωτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
σε όλους τους κατασκηνωτικούς  χώρους καθώς επίσης και έτοιμες εναλλακτικές 
λύσεις (γεννήτριες κ.λ.π.) σε περίπτωση διακοπής εξ οιασδήποτε αιτίας του 
ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου ν’ αποφευχθεί η αλλοίωση των φυλασσομένων 
εις τα ψυγεία τροφίμων  και κίνδυνος τροφικών δηλητηριάσεων για τους 
κατασκηνωτές. 

7. Να διαθέτουν άρτια εγκατάσταση παροχής νερού και τηλεφωνική σύνδεση. 
8. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι του Ταμείου για το έτος 2012 θα είναι τρεις (3) από 22 

μέρες η κάθε μια. Ενδεικτικά, η πρώτη από 18/6/2012 μέχρι και 8/7/2012, η 
δεύτερη από 9/7/2012 μέχρι και 30/7/2012 και η τρίτη από 31/7/2012 μέχρι και 
21/8/2012. Στις κατασκηνώσεις θα φιλοξενηθούν παιδιά  ηλικίας 6-14 ετών με 
ημερομηνία γεννήσεως 1/1/1998 - 31/12/2006. Ειδικά για τον Τομέα Προνοίας 
Δικαστικών Επιμελητών δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά ασφαλισμένα στον 
Τομέα που έχουν γεννηθεί από 1/1/1996 έως 31/12/2006. 

9. Να διαθέτουν αρχηγό πτυχιούχο Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής με πτυχίο νόμιμα αναγνωρισμένο στην Ελλάδα ή καθηγητή ή 
δάσκαλο ή πτυχιούχο Ανωτέρας Σχολής με ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά. 

10. Να διαθέτουν επιμελητή απόφοιτο Λυκείου ή παλαιού τύπου Γυμνασίου, ο οποίος 
έχει σε κάθε περίπτωση ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά. Επίσης να διαθέτουν  
ομαδάρχες κατά προτίμηση πτυχιούχους της Σχολής Στελεχών του Υπουργείου 
Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης  και σε αριθμό ανάλογο με τους 
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κατασκηνωτές σε τρόπο ώστε κάθε  ομαδάρχης να αντιστοιχεί σε  (10) δέκα  
κατασκηνωτές. 

11. Να διαθέτουν μάγειρα ειδικό, βοηθό μάγειρα και προσωπικό μαγειρείου οι οποίοι 
θα διαθέτουν βιβλιάρια υγείας θεωρημένα πρόσφατα και τα ανάλογα 
πιστοποιητικά.Τραπεζαρία ανάλογα προς τον αριθμό των κατασκηνωτών για την 
καλή εξυπηρέτησή τους,  

12. Να διαθέτουν επαρκώς οργανωμένο αναρρωτήριο εξοπλισμένο με πλήρες 
φαρμακείο στο οποίο θα υπηρετούν καθ’ όλην την κατασκηνωτική περίοδο και καθ’ 
όλον το εικοσιτετράωρο και για όλες τις ημέρες (εργάσιμες, εορτές, αργίες κ.λ.π.) 
ένας ιατρός που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στην Ελλάδα, τα στοιχεία του οποίου 
(ονομ/νυμο, δ/νση τηλ/νο ΑΜ Κλάδου Σύνταξης Α.Μ.Κ.Α. κλπ ) θα δηλωθούν κατά 
την υπογραφή της σύμβασης και μία αδελφή νοσοκόμος πτυχιούχος τριετούς 
Φοίτησης. 

13. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες 
διαδικασίες (άδεια εργασίας, ασφάλιση κλπ) . Για το σύνολο του προσωπικού οι 
ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων θα πρέπει να ελέγχουν για το ανεπίληπτο ήθος και 
την κοινωνική τους παρουσία. 

14. Να παρέχουν την κατάλληλη ψυχαγωγία με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα στους κατασκηνωτές, με εξειδίκευση στο περιβάλλον, στις 
επιβλαβείς συνέπειες της τηλεόρασης, των κινητών τηλεφώνων, του αλκοολισμού, 
των ναρκωτικών, κ.λ.π.  δυνατόν από ειδικούς επιστήμονες και προβολή  
καταλλήλων ταινιών, ή κουκλοθέατρου ή θεάτρου σκιών τουλάχιστον τρεις φορές 
την εβδομάδα. Οι εκδηλώσεις θα  είναι κοινές για  όλους τους κατασκηνωτές 
αποκλειόμενης οποιασδήποτε απόκλισης και χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση 
των κατασκηνωτών σε περίπτωση ειδικών προγραμμάτων. 

15. Ο ανάδοχος ασφαλίζει υποχρεωτικά τα παιδιά από την παραλαβή τους μέχρι την 
επιστροφή τους για κίνδυνο ατυχήματος με πλήρη ιατρική και νοσοκομειακή 
κάλυψη. Για κάθε ατύχημα σε κατασκηνωτή ο Ανάδοχος φέρει την αστική και 
ποινική ευθύνη. 

16. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας 
κατασκηνωτή ή δυστυχήματος να ειδοποιήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με άλλο 
πρόσφορο μέσο τους γονείς του ασθενούς κατασκηνωτή και τον αρμόδιο 
υπάλληλο του αντίστοιχου Τομέα του Ε.Τ.Α.Α. 

17. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να δέχεται οποιαδήποτε ώρα του 24 
ώρου έλεγχο, ο οποίος γίνεται είτε από το προσωπικό του Ε.Τ.Α.Α., είτε από τη 
Γ.Γ.Κ.Α.  

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

 
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ 

1. Η κατασκήνωση πρέπει να προσφέρει στους κατασκηνωτές πέντε γεύματα την 
ημέρα συγκεκριμένα: Πρωινό, πρόγευμα, γεύμα, πρόδειπνο και δείπνο 
περιεκτικότητας 3.000 θερμίδων. 

2. Κάθε κατασκήνωση πρέπει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά και εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα διαιτολογίου. 

3. Τα τρόφιμα και τα υλικά για την παρασκευή φαγητών πρέπει να είναι αρίστης 
ποιότητας. 

4. Αποκλείεται η χρησιμοποίηση κατεψυγμένου κρέατος. Τα ψάρια θα είναι Α΄ 
Κατηγορίας. 

5. Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα θα είναι φρέσκα Α΄ ποιότητας. 
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6. Το βούτυρο του φαγητού θα είναι γάλακτος Α΄ ποιότητας, το δε λάδι φυσικό 
ελαιόλαδο οξύτητας όχι μεγαλύτερης των τριών βαθμών. Ειδικά για το τηγάνισμα  
μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαμβακέλαιο απομαργαρισμένο. Τα αυγά θα είναι 
ημέρας, τα φρούτα θα είναι Α΄ ποιότητας, θα εναλλάσσεται  δε το είδος τους.  

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

 
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής 
δικαιολογητικά: 

                                                                                                
Α. Αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα. 
1. Θεωρημένο αντίγραφο άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας της κατασκήνωσης στην 

Ελλάδα τόσο κατά το προηγούμενο έτος όσο και για το τρέχον έτος 2012. Σε 
περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η άδεια θα πρέπει να έχουν προβεί στις διατυπώσεις 
χορηγήσεως άδειας λειτουργίας για  το έτος 2012 όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 
5 της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων 
Φ220/Γ2β/6249/ 12.2.87 ΦΕΚ 94 2Β/24.2.87 και να υποβάλουν κατά την κατάθεση 
των δικαιολογητικών τους στο Ταμείο υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο 
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης .Σε κάθε περίπτωση πάντως, η άδεια 
λειτουργίας θα πρέπει να έχει προσκομισθεί στους αρμόδιους Τομείς του 
Ε.Τ.Α.Α. (πέντε) ημέρες πριν την έναρξη της Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου 
προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση με το Ε.Τ.Α.Α. διαφορετικά η 
κατασκήνωση θα αποκλείεται χωρίς άλλη ειδοποίηση . 
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, ότι 

δεν έχουν καταδικαστεί α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1. του άρθρου  43 
του Π.Δ/γματος 60/2007 ήτοι, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 
απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες β) για κάποιο από 
τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και γ) για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και 
της δόλιας χρεοκοπίας. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή 
τους σ’ αυτό το ειδικό επάγγελμά τους. 

4. Πιστοποιητικό ότι δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. 
5. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 
6. Εγγύηση καλής και πιστής εκτέλεσης των όρων της παρούσας πρόσκλησης και της 

μέλλουσας να υπογραφεί σχετική σύμβαση ανερχόμενη σε ποσοστό 10%, επί του 
ποσού το οποίο θα προκύψει από το γινόμενο του αριθμού των παιδιών που 
προσφέρονται να φιλοξενηθούν επί τον αριθμό των ημερών φιλοξενίας και αυτό επί 
του ποσού του ημερησίου τροφείου. Η εγγύηση αυτή μπορεί να είναι σε μετρητά 
(ευρώ) ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή γραμμάτιο ενός των Ιδρυμάτων που 
προβλέπονται  από το άρθρο 12 του Π. Δ/τος 137/1991 (ΦΕΚ 55 τ. Α΄ 1991), και 
θα έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι η κατασκήνωση δεν έχει 
αποκλειστεί από άλλο διαγωνισμό του Δημοσίου και αν έχει αποκλειστεί, για 
ποιο λόγο. 

8. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαιτολογίου 
9. Τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων ανά Τομέα. 
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Για τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα τα δικαιολογητικά Α1 και Α6 του άρθρου αυτού 
εκδίδονται από αρμόδιες Ελληνικές αρχές, τα δε  δικαιολογητικά  Α2-Α5 εκδίδονται από 
τις αρμόδιες αρχές της χώρας της εγκατάστασής τους. 
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται 
πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα στοιχεία του άρθρου 25 παρ. 2 του Π. Δ/τος 
173/10.4.90 (ΦΕΚ 62/90 τ.Α΄). 
Προσοχή: η εγγύηση καλής και πιστής εκτέλεσης κατατίθεται μαζί με τα 
δικαιολογητικά, διαφορετικά η κατασκήνωση αποκλείεται, χωρίς άλλη ειδοποίηση. 
 
Β. Αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα: 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου απαιτείται για τον 
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. 
Κατά το στάδιο προ της υπογραφής της σύμβασης στοιχεία από τα οποία να προκύπτει 
ότι δεν έχει λυθεί το νομικό πρόσωπο, καθώς και όσα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία 
ήθελε ζητήσει το Ταμείο και οι Τομείς του. 
 
Γ. Αν πρόκειται για Συνεταιρισμούς εκτός των ανωτέρω: 
Εγγύηση καλής και πιστής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Πιστοποιητικό  περί μη πτωχεύσεως.    
 
Δ. Οι Ενώσεις συμμετεχόντων  υποβάλλουν κοινή προσφορά αλλά κάθε συμμετέχων της 
Ένωσης πρέπει να υποβάλει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
 
Ε. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του συμμετέχοντος 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους 
συμμετέχοντες  που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή 
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της 
υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

 
Το Ε.Τ.Α.Α. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ως προς τον αριθμό των παιδιών που θα 
στείλει στην κατασκήνωση ο κάθε Τομέας, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο 
αριθμό, με βάση την άδεια λειτουργίας σε συνδυασμό με την προσφορά της 
κατασκήνωσης, θα είναι δε δυνατό να υπολείπεται τούτου, αν οι ενδιαφερόμενοι 
κατασκηνωτές για οποιοδήποτε λόγο ήταν λιγότεροι από τις προβλέψεις του Ταμείου. Στις 
περιπτώσεις αυτές νοείται ότι η κατασκήνωση δε θα έχει καμία  απαίτηση ή αξίωση κατά 
του Ταμείου και των Τομέων του. 
Στην περίπτωση που από τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. ήθελε ζητηθεί ν’ αυξηθεί ο αριθμός 
των προς φιλοξενία ατόμων και εφ’ όσον η κατασκήνωση έχει τη δυνατότητα αυτή, θα 
γίνεται με τους αυτούς όρους και χωρίς άλλη  διατύπωση, καταθέτοντας συμπληρωματική 
εγγυητική επιστολή για τις επιπλέον προσφερόμενες θέσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
 
Η κατασκήνωση είναι υποχρεωμένη να δέχεται κάθε κατασκηνωτή που αναγράφεται  στην 
ειδική κατάσταση στην οποία αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του γονέα, το όνομα και η 
ηλικία του παιδιού, η ημερομηνία προσέλευσης - αποχώρησης του από την κατασκήνωση 
και έχει στήλη υπογραφής. Κατά την αποχώρηση  του παιδιού από την κατασκήνωση 
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υπογράφει ο γονέας ή κηδεμόνας α) στην ίδια κατάσταση αφού προηγουμένως 
συμπληρώσει ιδιοχείρως την ημερομηνία αποχώρησης και β) σε υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/86 για την ημέρα προσέλευσης - αποχώρησης του παιδιού από την 
κατασκήνωση και το συνολικό αριθμό των ημερών παραμονής στην κατασκήνωση αφού 
προηγουμένως συμπληρώσει αυτήν ιδιοχείρως. Η κατασκήνωση υποχρεούται επίσης να 
αναγγείλει αμέσως τηλεγραφικά ή με FAX στον αρμόδιο Τομέα κάθε αποχώρηση 
κατασκηνωτή από την κατασκήνωση και για οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να ζητήσει από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα και παραλαμβάνοντα τον 
κατασκηνωτή να υπογράψει στην ειδική κατάσταση και να σημειώσει αμέσως ο ίδιος ο 
παραλαμβάνων την ημερομηνία προσέλευσης και αποχώρησης του παιδιού και να 
υπογράψει επίσης την πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.  Επίσης υποχρεούται 
η κατασκήνωση να αναγγέλλει με τον ίδιο τρόπο κατά την ημέρα έναρξης της κάθε 
κατασκηνωτικής περιόδου, τις τυχόν μη εμφανίσεις, εκ των κατασκηνωτών, που 
αναγράφονται στην ειδική κατάσταση. Στην περίπτωση που ο κατασκηνωτής μείνει 
λιγότερες από 22 ημέρες ή δεν εμφανιστεί καθόλου στην κατασκήνωση, το Ταμείο έχει την 
ευχέρεια να στείλει στη θέση του άλλο κατασκηνωτή χωρίς καμία επί πλέον επιβάρυνση. 
Το Ε.Τ.Α.Α. μπορεί να καθορίσει οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τον έλεγχο της 
προσέλευσης των κατασκηνωτών στην κατασκήνωση, την παραμονή των καθώς και την 
αποχώρησή των. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
 
Ο  Φ.Π.Α. στα τροφεία βαρύνει τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α., οι κρατήσεις όμως 3% υπέρ 
Μ.Τ.Π.Υ. (για όσους Τομείς υπάρχουν οι κρατήσεις αυτές) και ο φόρος 8% του Ν.2190/94 
ως και κάθε φόρος ή τέλος ή κράτηση για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί οποιοδήποτε όρο της παρούσας καθώς και της 
σύμβασης που θα υπογράψει, το σχέδιο της οποίας αποτελεί το Παράρτημα Α της 
παρούσας, το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί είτε να κηρύξει 
έκπτωτο τον ανάδοχο, οπότε καταπίπτει υπέρ του αντιστοίχων Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. η πιο 
πάνω εγγύηση, είτε να διατάξει την ολική ή μερική κατάπτωση αυτής υπέρ των 
αντιστοίχων Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.. Μπορεί επίσης να διατάξει την μη πληρωμή ποσού 
στον Ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
 
Το Ταμείο επιφυλάσσει σ’ αυτό το δικαίωμα να ελέγχει με εκπροσώπους  ή 
αντιπροσώπους  του πριν από την υπογραφή και κατά  τη διάρκεια όλων των περιόδων 
της σύμβασης τις εγκαταστάσεις και τους λοιπούς χώρους των κατασκηνώσεων, ως 
επίσης την τήρηση των παραπάνω όρων, οι οποίοι θα αποτελέσουν και τους βασικούς 
όρους της σύμβασης. 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
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Για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά και τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης 
η σχετική δαπάνη θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο από τους γονείς, οι οποίοι στη συνέχεια 
θα εισπράττουν τη δαπάνη από τον αντίστοιχο Τομέα.  
Μετά τη λήξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, η κατασκήνωση θα υποβάλει τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών διάτρητο σε κάθε τομέα ξεχωριστά, όπου θα αναφέρεται το 
οφειλόμενο ποσό τροφείων και χωριστά ο Φ.Π.Α. μαζί με την ειδική κατάσταση στην 
οποία αναφέρεται η ημερομηνία  προσέλευσης και αποχώρησης του κατασκηνωτή από 
την κατασκήνωση, υπογεγραμμένη από το γονέα ή κηδεμόνα, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86 του γονέα ή κηδεμόνα για τις μέρες παραμονής του παιδιού στην κατασκήνωση, 
καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο που προβλέπεται από την παρούσα ή 
που τυχόν θα ζητήσει ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη θεώρηση του 
σχετικού εντάλματος πληρωμής. 
Αν για οποιοδήποτε τυπικό λόγο ο Επίτροπος αρνηθεί να υπογράψει το ένταλμα, ή 
καθυστερεί την υπογραφή του, το Ταμείο ουδεμία ευθύνη φέρει ως επίσης και δια την 
περίπτωση που η κατασκήνωση, υπέβαλε καθυστερημένα τα σχετικά δικαιολογητικά.  
Το Ταμείο θα καταβάλει τροφεία για τις πραγματικές ημέρες παραμονής κάθε 
κατασκηνωτή. Αν ο κατασκηνωτής αποχωρήσει από την κατασκήνωση, χωρίς 
υπαιτιότητα της κατασκήνωσης μετά την 15η διανυκτέρευση (δηλαδή την 16η μέρα από 
την προσέλευση του), τότε για τις υπόλοιπες ημέρες, οι Τομείς (εκτός του Τομέα Υγείας 
Δικηγόρων Αθηνών), θα καταβάλουν τα τροφεία. 
Ειδικά για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών θα καταβληθεί ημερήσιο τροφείο για τις 
ημέρες πραγματικής παραμονής των παιδιών του Τομέα αυτού στην κατασκήνωση και 
μέχρι 22 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. 
Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση που ο κατασκηνωτής παραμείνει λιγότερες ημέρες 
(διανυκτερεύσεις) ή δεν εμφανισθεί καθόλου κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα, η 
κατασκήνωση δεν μπορεί να ζητήσει από τους Τομείς οποιοδήποτε ποσό για τις 
υπόλοιπες ή όλες τις ημέρες.  
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος 
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

 
Η κατασκήνωση δεν μπορεί να εκχωρεί ή να μεταβιβάζει ή να ενεχυριάζει οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή απαίτηση από το οφειλόμενο ποσό τροφείων, που προέρχεται από τη 
διακήρυξη και τη σύμβαση που θα υπογραφεί, προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο και για οποιαδήποτε αιτία. 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 
 
 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις  .............................. 2012  μεταξύ των πιο κάτω 
συμβαλλομένων: 
 
α)  Aφενός του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 και εκπροσωπείται νόμιμα, με 
βάση τη διάταξη του άρθρου 134 παρ. 8 του Ν. 3655/03-04-2008, από τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ. κο Αργύριο Ζαφειρόπουλο, κάτοικο Αθηνών και αφετέρου  
β)....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................…………
……………………………………………. 

καλούμενου στο εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος», συμφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Το Ε.Τ.Α.Α., ενδιαφερόμενο για τη διαμονή σε 
παιδικές κατασκηνώσεις παιδιών των ασφαλισμένων και υπαλλήλων του ,  ηλικίας 
6-14 ετών,  κατά τη θερινή περίοδο 2012, με την αριθ. πρωτ. ……../2012 
πρόσκληση ενδιαφέροντος Νο 1/2012 κάλεσε τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων. 
 
 Κατά την αποσφράγιση, η προσφορά, η νομιμοποίηση και τα δικαιολογητικά 
του Αναδόχου βρέθηκαν μέσα στα πλαίσια των όρων της πιο πάνω πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος.                   
                      

Το Ε.Τ.Α.Α. αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει τη διαμονή στις 
πιο πάνω κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις του για παραθερισμό, παιδιών ανά τομέα 
και περίοδο, όπως αναφέρονται πιο κάτω με τους εξής όρους και συμφωνίες: 
1. Το ημερήσιο  τροφείο για κάθε κατασκηνωτή συμφωνείται σε ………… € και 

…………. € για τα ΑΜΕΑ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με 
την Κ.Υ.Α.: Φ………/ΟΙΚ. ……/……../…-…-2012 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης με την οποία εγκρίθηκε το τροφείο αυτό. Οι Τομείς Υγείας 
Δικηγόρων Πειραιά και Υγείας Δικηγόρων Θεσ/νίκης δεν καταβάλλουν αμοιβή 
για την παραμονή παιδιών ασφαλισμένων τους στις συμβαλλόμενες 
κατασκηνώσεις, αλλά χορηγούν στους ασφαλισμένους τους σχετικό 
κατασκηνωτικό επίδομα σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις. 
 

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

Η  πρώτη από    ……………………… μέχρι …………………,                                           
η δεύτερη από   .……………………... μέχρι …………………  και η 
τρίτη από       ……………………… μέχρι …………………  
 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται στην κατασκήνωσή του κάθε 
κατασκηνωτή ηλικίας 6-14 ετών, ειδικά για τον Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών 
Επιμελητών 6-16 ετών, (εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην άδεια 
λειτουργίας του), και ο οποίος θα αναγράφεται  στην ειδική κατάσταση την 
οποία θα του αποστείλει ο κάθε Τομέας του Ε.Τ.Α.Α.  
 

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

 
 

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

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

 
                                                  

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

8. Κατά την οριστική αποχώρηση του παιδιού  (οποτεδήποτε γίνει αυτή) ο γονέας 
ή κηδεμόνας που το παραλαμβάνει υπογράφει: α) τη σχετική κατάσταση του 
κάθε Τομέα του Ε.Τ.Α.Α. όπου συμπληρώνει ιδιοχείρως την ημερομηνία άφιξης 
και αποχώρησης και το συνολικό αριθμό ημερών (διανυκτερεύσεων) που 
παρέμεινε το παιδί στην Κατασκήνωση  και  β) την Υπεύθυνη Δήλωση 
Αποχώρησης, την οποία επίσης συμπληρώνει ιδιοχείρως και η οποία θα 
παραληφθεί από τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α.  Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, οι 
ασφαλισμένοι θα είναι συνυπόχρεοι με τους υπευθύνους των Κατασκηνώσεων 
για τη ζημιά που θα υποστεί το Ε.Τ.Α.Α., ενώ θα επιβάλλονται οι νόμιμες 
κυρώσεις τόσο  στους ασφαλισμένους όσο και   στους υπεύθυνους των 
Κατασκηνώσεων για ψευδή δήλωση.  

 
9. Στην περίπτωση, που κατασκηνωτής μείνει λιγότερες από 22 ημέρες 

(διανυκτερεύσεις) ή δεν εμφανιστεί καθόλου στην Κατασκήνωση, οι Τομείς 
έχουν την ευχέρεια να στείλουν στη θέση του άλλο κατασκηνωτή χωρίς καμία 
επιπλέον επιβάρυνση. 

 
10. Μετά τη λήξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 

ξεχωριστά ανά Τομέα  του Ε.Τ.Α.Α. τα προβλεπόμενα από τον Κ.Φ.Σ. 
δικαιολογητικά για την πληρωμή. Στο σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα 
αναγράφεται χωριστά το ποσό των τροφείων και χωριστά ο Φ.Π.Α. για την 
έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Το τιμολόγιο θα συνοδεύεται με 
τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά. Ο Ανάδοχος επίσης 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που τυχόν θα 
ζητήσει ο αρμόδιος για την θεώρηση του σχετικού εντάλματος Επίτροπος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οπωσδήποτε το τιμολόγιο θα συνοδεύεται: α)Από 
την ειδική κατάσταση συμπληρωμένη κατά τα άνω εκτιθέμενα. β) Από τις 
υπεύθυνες δηλώσεις αποχώρησης, συμπληρωμένες κατά τα άνω εκτιθέμενα 
ιδιοχείρως  από τον γονέα ή κηδεμόνα που παρέλαβε το παιδί. γ) Από το 
θεωρημένο έντυπο άδειας εξόδου για σοβαρούς λόγους δ) Από τις «κάρτες 
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κατασκηνωτών» ε) Από την άδεια λειτουργίας η οποία έχει προσκομισθεί 
πέντε (5) μέρες πριν την Α’ κατασκηνωτική περίοδο και είναι απαραίτητο 
δικαιολογητικό για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, στ) Από τις 
πρωτότυπες βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ζ) 
Από το θεωρημένο  αντίγραφο της άδειας ίδρυσης. 
 

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

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

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

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

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

 
16. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να δέχεται, χωρίς καμία αντίρρηση ή 

διαμαρτυρία και οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, τον έλεγχο του Ταμείου, ο 
οποίος θα γίνεται από υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό που θα ορίζεται 
από το Διοικητικό του Συμβούλιο ή από ελεγκτές οριζόμενους από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής  Ασφάλισης, κοινούς για όλα τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο έλεγχος μπορεί να φθάνει μέχρι την εξέταση του 
παρεχόμενου φαγητού και των χρησιμοποιουμένων υλικών για  την παρασκευή 
του από τα οποία θα δικαιούται να παραλαμβάνει δείγματα για εξέταση από 



15 
 

εμπειρογνώμονα ή χημικό. Επίσης θα ασκείται έλεγχος για βεβαίωση του 
χρόνου παραμονής κάθε κατασκηνωτή στην Κατασκήνωση και για την τήρηση 
των όρων της συμβάσεως αυτής.  Οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα της 
Κατασκήνωσης γιορτές και ψυχαγωγίες βαρύνουν τον Ανάδοχο.    
                                                                          

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

18. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι η κατασκήνωσή του πληροί τους όρους του άρθρου 6 
της Νο 1/2012 προσκλήσεως ενδιαφέροντος. 
 

19. Ο Ανάδοχος έχει προσκομίσει την άδεια λειτουργίας της κατασκήνωσης για το 
έτος 2012. 

 
20. Στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί από υπαιτιότητα της κατασκήνωσης 

άδεια λειτουργίας σ’ αυτή πέντε (5) μέρες πριν  την έναρξη της Α΄ 
κατασκηνωτικής περιόδου, δεν θα καταβάλλεται η σχετική δαπάνη, θα εκπίπτει 
η εγγυητική επιστολή και θα αποκλείεται από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, 
χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

 
21. Για την καλή και πιστή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος 

προσκόμισε κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής του 
εγγυητική επιστολή με στοιχεία 
.................................................................................................................................
...........................................................................................  ποσού €  
..........................................., ήτοι ποσοστό 10% επί της προβλεπόμενης 
συνολικής δαπάνης (με το περσινό 2011 τροφείο) παραμονής όλων των παιδιών 
που αναφέρονται στη προσφορά του Αναδόχου  για όλες τις κατασκηνωτικές 
περιόδους. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την 
εξόφληση και της τελευταίας κατασκηνωτικής περιόδου από όλους τους Τομείς. 

 
22. Ακόμη, ο Ανάδοχος προσκόμισε ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης με 

στοιχεία ………………………………………………… … …………..της 
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ασφαλιστικής εταιρείας …………………………… 
…………………………………………………………………………. 

 
23. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παραβεί οποιοδήποτε όρο της παρούσας 

σύμβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. με αιτιολογημένη απόφασή 
του μπορεί είτε να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, οπότε καταπίπτει υπέρ του 
Ε.Τ.Α.Α. η πιο πάνω εγγύηση, είτε να διατάξει την ολική ή μερική κατάπτωση 
αυτής υπέρ του  Ε.Τ.Α.Α. είτε να αποφασίσει τον αποκλεισμό του από το 
προσεχές κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Μπορεί επίσης να διατάξει τη μη 
πληρωμή αντιστοίχου ποσού στον ανάδοχο. 

 
24. Τον Ανάδοχο βαρύνουν η εκ 3% κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., το χαρτόσημο σε 

ποσοστό 2,4% στις κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., καθώς και κάθε άλλος πόρος, 
τέλος ή κράτηση για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης θα 
παρακρατηθεί φόρος ποσοστού 8% στην καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του 
τιμολόγιου. Τους Τομείς  του Ε.Τ.Α.Α. βαρύνει ο Φ.Π.Α., ο οποίος θα 
καταβάλλεται στον ανάδοχο       προκειμένου να αποδοθεί απ’ αυτόν στο 
Δημόσιο. Ειδικά η δαπάνη διαμονής των παιδιών των υπαλλήλων του Τομέα 
Ασφάλισης Νομικών στις κατασκηνώσεις δεν υπόκειται σε κρατήσεις, θα 
παρακρατηθεί μόνο φόρος σε ποσοστό 8% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του 
τιμολογίου.  

 
25. Γίνεται μνεία ότι από τον Ανάδοχο έχουν υποβληθεί στο  Ε.Τ.Α.Α. τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 

26. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρεί, να ενεχυριάζει ή να μεταβιβάζει 
οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από το οφειλόμενο ποσό τροφείων, που 
προέρχονται από τη σύμβαση αυτή, προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο και για οποιαδήποτε αιτία.     

 
27. Για την καταβολή της δαπάνης παραμονής των κατασκηνωτών στις 

εγκαταστάσεις του Αναδόχου κατά το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Ε.Τ.Α.Α. 
θερινής περιόδου 2012 έχουν δεσμευτεί με τις πιο κάτω αποφάσεις ποσά ως 
εξής: 

α. Για τους Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ με την αριθμό … και με ημερομηνία 
…/…/2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης …. στο 
Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας των 
Τομέων το ποσό των …………… €.  
β. Για τους Τομείς Υγειονομικών με την αρ. πρωτ. …/…-…-2012 απόφαση 
δέσμευσης των εγγεγραμμένων πιστώσεων του υπό έγκριση προϋπολογισμού 
του με το ποσό των …………………. €. 
γ. Για τον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων με  την αριθμό … 
και με ημερομηνία …/…./2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. 
καταχώρησης …. στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τομέα 
το ποσό των …………. ………..€. 
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δ. Για τους Τομείς Συμβολαιογράφων με την αριθμ. ….. και με ημερομηνία 
…-….-.2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. καταχώρησης …. 
στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας 
των τομέων με το ποσό των  ………….. €. 
ε. Για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών με την αριθμ. …. και με 
ημερομηνία ...-….-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. …στο 
Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής  του τομέα με το ποσό των 
……………………………………………………… €.  
στ. Για τον τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών με την αριθμ. …… και 
με ημερομηνία ...-…-2012 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αριθμ. 
καταχώρησης ….. στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του τομέα με το ποσό των 
………………………………………………………….. €. 
ζ. Για τον τομέα Ασφάλισης Νομικών με την αριθμ. … και με ημερομηνία …-
…-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης …. στο 
Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
τομέα  ποσού  …………………….. €.  
η.  Για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης με την αριθμ. …. και με 
ημερομηνία ...-….-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. …στο 
Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής  του τομέα με το ποσό των 
……………………………………………………… €.  
θ. Για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά με την αριθμ. …. και με 
ημερομηνία ...-….-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. …στο 
Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής  του τομέα με το ποσό των 
……………………………………………………… €. 
 

28. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης αποτελούν η υπ’ αριθμ. πρωτ.                       
πρόσκληση ενδιαφέροντος Νο 1/2012, καθώς και η από……………….. 
προσφορά του αναδόχου. 
 

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

 
                                                                    

              ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
    

 


