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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 1/2010
To Eνιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.)Ν.Π.∆.∆. προκειµένου να
συµβληθεί µε αναδόχους που διαθέτουν
κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για τον
παραθερισµό παιδιών των ασφαλισµένων τους
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου 2556/97, τα Π.∆/τα 82/96 και 310/96.
2. Την απόφαση της 68ης /25-2-2010 συνεδρίασης του Ε.Τ.Α.Α. θέµα 32Ο της
πρόσκλησης ενδιαφέροντος του κατασκηνωτικού προγράµµατος των Τοµέων του
Ε.Τ.Α.Α.
3. Την απόφαση της 66ης συνεδρίασης του Ε.Τ.Α.Α. θέµα 37ο για την έγκριση του
κατασκηνωτικού προγράµµατος του Τοµέα Μηχανικών για τη φιλοξενία 4000
παιδιών.
4. την απόφαση της 61ης συνεδρίασης 5ο θέµα για την έγκριση του κατασκηνωτικού
προγράµµατος του Τοµέα Υγειονοµικών για τη φιλοξενία 3000 παιδιών
5. Την απόφαση της 63ης /21-1-2010. συνεδρίασης του Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του
κατασκηνωτικού προγράµµατος του ΤΑΝ για τη φιλοξενία 63 παιδιών.
6. Την απόφαση της 63ης/21-1-2010 συνεδρίασης του Ε.Τ.Α.Α.για την έγκριση του
κατασκηνωτικού προγράµµατος του Τοµέα ∆ικηγόρων Αθηνών για τη φιλοξενία 420
παιδιών .
7. Την απόφαση της 63ης/21-1-2010 του Ε.Τ.Α.Α. θέµα 25ο για την έγκριση του
κατασκηνωτικού προγράµµατος του Τοµέα ∆ικαστικών Επιµελητών για τη φιλοξενία
45 παιδιών .
8. την απόφαση της 63ης /21-1-2010 του Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση του κατασκηνωτικού
προγράµµατος του Τ.Α.Σ. για τη φιλοξενία 300 παιδιών .
9. τις σχετικές αποφάσεις για τη φιλοξενία 2 παιδιών του Τ.Π.∆.Ε. , 45 παιδιών του
Τοµέα ∆ικηγόρων Πειραιά, 330 παιδιών του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης .
Καλεί τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη
αναδόχου ή αναδόχων που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για τον παραθερισµό
των παιδιών των ασφαλισµένων του Ε.Τ.Α.Α. (εν ενεργεία και συνταξιούχων,
υπαλλήλων),σύµφωνα µε τις επιµέρους ισχύουσες διατάξεις των Τοµέων
µε τους εξής
όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Οι κατασκηνώσεις που θα συµβληθούν θα αποδεχθούν την τιµή του ηµερήσιου τροφείου
που θα ορισθεί µε την κοινή Υπουργική Απόφαση συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..
συµπεριλαµβανοµένου και του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης και του Τοµέα
Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, για τη συµµετοχή των παιδιών τους στο κατασκηνωτικό
πρόγραµµα. 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 2010, θα ανακοινωθούν από την
επιτροπή στις 8-4-2010 και ώρα 11 στα γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνης 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 απασχολούνται
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.

Εξαιρούνται, εξ΄αρχής, κατασκηνωτικές επιχειρήσεις µε τις οποίες το Ε.Τ.Α.Α.
βρίσκεται σε δικαστική διένεξη ή παραβίασαν όρους της συµβάσεως προηγουµένων
ετών και έχει βεβαιωθεί τούτο µε απόφαση ∆.Σ. του Ταµείου .
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 επί
αποδείξει
µέχρι
7-4-2010
στις
13.00
..
Αιτήσεις που αποστέλλονται µε οιονδήποτε τρόπο µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και
ώρα θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
2. Μέσα σε φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
3. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο υλικό που θα αναφέρονται
πληροφορίες για το είδος των εγκαταστάσεων και το πλήρες πρόγραµµα της
κατασκήνωσης., την 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:
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.
7. 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.
γ) τον αριθµό των παιδιών ανά τοµέα και περίοδο που θα φιλοξενηθούν στη
κατασκήνωση τους.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Οι αιτήσεις πρέπει να αναφέρουν χρονικό διάστηµα κατ’ ανώτατο όριο 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 ∆.Σ. του Ταµείου µετά από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης, µπορεί µετά από
αιτιολογηµένη απόφαση του να αποκλείσει οποιαδήποτε κατασκήνωση η οποία είτε δεν
πληροί τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, 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:
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, 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.Επίσης πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής (απολύµανση κ.λ.π.)
αποδεικνυοµένου τούτου από σχετικά πιστοποιητικά των αρµοδίων αρχών. Η
εκτίµηση αυτή αφήνεται στην κρίση του ∆.Σ. του Ταµείου, το οποίο µε εκπροσώπους
ή αντιπροσώπους του θα κάνει σχετική έρευνα και διαπίστωση.
6. Να έχουν πλήρεις και ακίνδυνες για τους κατασκηνωτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε
όλους τους κατασκηνωτικούς χώρους καθώς επίσης και έτοιµες εναλλακτικές λύσεις
(γεννήτριες κ.λ.π.) σε περίπτωση διακοπής εξ οιασδήποτε αιτίας του ηλεκτρικού
ρεύµατος, προκειµένου ν’ αποφευχθεί η αλλοίωση των φυλασσοµένων εις τα ψυγεία
τροφίµων και κίνδυνος τροφικών δηλητηριάσεων για τους κατασκηνωτές.
7. Να διαθέτουν άρτια εγκατάσταση παροχής νερού και τηλεφωνική σύνδεση.
8. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι του Ταµείου για το έτος 2010 θα είναι τρεις (3) από 22
µέρες η κάθε µια. Ενδεικτικά η πρώτη από 21/6/2010 µέχρι και 12/7/2010, η δεύτερη
από 13/7/2010 µέχρι και 3/8/2010 και η τρίτη από 4/8/2010 µέχρι και 25/8/2010. Στις
κατασκηνώσεις θα φιλοξενηθούν παιδιά
ηλικίας
7-14 ετών µε ηµεροµηνία
γεννήσεως 1/1/1996 - 31/12/2004.

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 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.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν τραπεζαρία ανάλογα προς τον αριθµό των
κατασκηνωτών για την καλή εξυπηρέτησή τους,
12. Να διαθέτουν επαρκώς οργανωµένο αναρρωτήριο εξοπλισµένο µε πλήρες φαρµακείο
εις το οποίον θα υπηρετούν καθ’ όλην την κατασκηνωτική περίοδο και καθ’ όλον το
εικοσιτετράωρο και δι’ 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 ουδεµίαν πρόσθετον 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

1.

2.
3.
4.
5.
6.

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ
Η κατασκήνωση πρέπει να προσφέρει στους κατασκηνωτές πέντε γεύµατα την ηµέρα
συγκεκριµένα: Πρωινό, πρόγευµα, γεύµα, πρόδειπνο και δείπνο περιεκτικότητας
3.000 θερµίδων.
Κάθε κατασκήνωση πρέπει να προσκοµίσει µαζί µε την προσφορά και εβδοµαδιαίο
πρόγραµµα διαιτολογίου.
Τα τρόφιµα και τα υλικά για την παρασκευή φαγητών πρέπει να είναι αρίστης
ποιότητας.
Αποκλείεται η χρησιµοποίηση κατεψυγµένου κρέατος. Τα ψάρια θα είναι Α΄
Κατηγορίας.
Τα χρησιµοποιούµενα προϊόντα να είναι φρέσκα Α΄ ποιότητας.
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. Αντίγραφο άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας της κατασκήνωσης στην Ελλάδα τόσο
κατά το προηγούµενο έτος όσο και για το τρέχον έτος 2010 .Σε περίπτωση που δεν
έχει εκδοθεί η άδεια θα πρέπει να έχουν προβεί στις διατυπώσεις χορηγήσεως
άδειας λειτουργίας για το έτος 2010 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 διαφορετικά η κατασκηνώση θα
αποκλείεται ,χωρίς άλλη ειδοποίηση και δεν θα υπογράφεται η σχετική σύµβαση .
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, ότι
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
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 ανερχόµενη εις το
συνολικό ποσοστό 10%, επί του ποσού το οποίον θα προκύψει από το γινόµενο του
αριθµού των θέσεων επί τον αριθµό των ηµερών φιλοξενίας και αυτό επί του ποσού
του ηµερησίου τροφείου . Σε περίπτωση που η τιµή του ηµερήσιου τροφείου για το
2010 δεν έχει ανακοινωθεί, η εγγύηση υπολογίζεται µε βάση τι τιµή του τροφείου του
προηγούµενου έτους .Η εγγύηση αυτή µπορεί να είναι σε µετρητά (ευρώ) ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων. ή γραµµάτιο ενός των Ιδρυµάτων που προβλέπονται από το άρθρο 12 του
Π. ∆/τος 137/1991 (ΦΕΚ 55 τ. Α΄ 1991), και θα έχει ισχύ ένός έτους (27-2-2009 έως
26-2- 2010).
7.Υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου ότι η κατασκήνωση δεν έχει
αποκλειστεί από άλλο διαγωνισµό του ∆ηµοσίου και αν έχει αποκλειστεί για
ποιο λόγο.
7. Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα διαιτολογίου
8. Τον αριθµό των προσφεροµένων θέσεων ανά Τοµέα και περίοδο .
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. ∆/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.
∆. Οι Ενώσεις συµµετασχόντων υποβάλλουν κοινή προσφορά αλλά κάθε
συµµετάσχων που συµµετέχει στην Ένωση 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
Ο συνολικός αριθµός των φιλοξενούµενων παιδιών δεν θα υπερβαίνει τον επιτρεπόµενο
αριθµό µε βάση την άδεια λειτουργίας της
κατασκήνωσης. Αν οι ενδιαφερόµενοι
κατασκηνωτές για οποιοδήποτε λόγο ήταν λιγότεροι από τις προβλέψεις του Ταµείου και της
προσφοράς της κατασκήνωσης, η κατασκήνωση δεν θα έχει καµιά 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 την δυνατότητα αυτή θα γίνεται µε
τους αυτούς όρους και χωρίς άλλη διατύπωση.
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 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
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. και ο φόρος 8% του Ν.2190/94 ως και κάθε φόρος ή τέλος ή κράτηση για
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο βαρύνουν τις κατασκηνώσεις.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί οποιοδήποτε όρο της παρούσας καθώς και της
σύµβασης που θα υπογράψει ι, το ∆.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
αντίστοιχου 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
Για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης, τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά , η
σχετική δαπάνη θα καταβάλετε στις κατασκηνώσεις από τους γονείς και στη συνέχεια θα
εισπράττουν τη δαπάνη από τον αντίστοιχο Τοµέα. σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς των τοµέων αυτών
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 τη διακήρυξη ή που τυχόν θα ζητήσει ο
Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη θεώρηση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής.
Αν για οποιοδήποτε τυπικό λόγο ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν εγκρίνει τη
δαπάνη , ή καθυστερεί την υπογραφή του εντάλµατος πληρωµής , το Ταµείο ουδεµία
ευθύνη φέρει, ως επίσης και δια την περίπτωση που η κατασκήνωση, υπέβαλλε
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 θα καταβάλετε από τους τοµείς το ποσό για το σύνολο των ηµερών της
κατασκηνωτικής περιόδου.

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
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

την συµµετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος
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..

Από το Ε.Τ.Α.Α.

