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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου
TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής
Πληροφορίες: Ευσέβεια Βορριά
Τηλ: 210 90 98 468
Ε-mail: e.vorria@mindigital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
«Για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις για τη συμμετοχή εκατόν είκοσι
(120) τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κατασκηνωτικά
προγράμματα, κατά την θερινή περίοδο 2021.»
Αναθέτουσα Αρχή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΕΝ.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / Τμήμα Διαγωνισμών
και Συμβάσεων
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Καλλιθέα, ΤΚ: 10163
Αρμόδιος υπάλληλος: Βορριά Ευσέβεια
Τηλ: 210 909 8468
E mail: e.vorria@mindigital.gr

Κωδικός ΝUTS

EL304

Είδος διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με
σφραγισμένες προσφορές

Αντικείμενο διαγωνισμού

Σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές παιδικές
κατασκηνώσεις που βρίσκονται στην Στερεά
Ελλάδα και την Πελοπόννησο, για τη συμμετοχή
εκατόν είκοσι (120) τέκνων του προσωπικού
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που
γεννήθηκαν από 1-1-2005 έως 14-6-2015, σε
κατασκηνωτικά προγράμματα, κατά την θερινή
περίοδο 2021 (4 κατασκηνωτικές περίοδοι).

Κωδικός CPV

55243000-5 «Παιδικές κατασκηνώσεις»

Κωδικοί NUTS
σύμβασης

περιοχών

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

εκτέλεσης

της EL30, EL64, EL65
79.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
63.870,97 €, πλέον ΦΠΑ 15.329,03 Ευρώ
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www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη

ΗΜΕΡΑ:
Πέμπτη

ΗΜΕΡΑ
Παρασκευή

ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00
μ.μ.

με α/α 122047

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.

Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ Α’ 36), όπως ισχύουν.
Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 147).
Τον Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

4.

Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του
τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2365 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας
95/46/ΕΚ.
7. Τον Ν. 4727/2020 «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
(Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), όπως
ισχύει.
8. Τον Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ A’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
9. Τον Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
10. Τον v. 4624/2019 (A’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων».
11. Τον Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134).
12. Τον Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
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Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992
και λοιπές ρυθμίσεις».
Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
Τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23.7.2013) άρθρο 64 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Τον Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 120),
όπως ισχύει.
Τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12,4093/12 και
4127/2013» και ειδικότερα τις παραγράφου Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση της καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές, όπως ισχύει.
Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρ. 10 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) και το άρθρ. 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ
Α’ 90), όπως ισχύει.

20. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
21. Τον Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
22. Τον Ν.2121 /1993 (ΦΕΚ 25/ Α) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
23. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’85).
24. Το Π.Δ. 3/2021 «Μεταφορά Υπηρεσιών και Αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και
Μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄3).
25. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους –Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», (Α΄119).
26. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών», (Α΄121).
27. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», (Α΄123).
28. Το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών», (Α΄ 64).
29. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», (Α’ 145).
30. το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως
ισχύει (Α΄ 34).
31. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.
32. Την υπ΄ αριθμ. Υ6/2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β΄2902).
33. Την υπ’ αριθμ. 7959 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 241).
34. Την με αριθ. πρωτ. 57654/22.5.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β’ 1781).
35. Την με αριθμ. 56902/19.5.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (Β’ 1924).
36. Την υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του
άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», (Β΄ 969).
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Την Υ.Α. 40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής

επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του
συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ με χρήση ΤΠΕ και γ) την
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή
ΝΠΙΔ».
Την υπ’ αριθμ. Δ22/οικ. 37641 /1450/22.8.2016 Κοινή Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον «Καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας
κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις» (ΦΕΚ 2712 Β’).
Την υπ’ αριθμ. 6136 ΕΞ 2020 11.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΖΞΜ46ΜΤΛΠ-Ν23) Απόφαση του Υπουργού
Επικρατείας σχετικά με τις «Προϋποθέσεις – διαδικασία κάλυψης δαπανών συμμετοχής των τέκνων
του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε παιδικές κατασκηνώσεις στην Ελλάδα
κατά τη θερινή περίοδο».
Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ11/οικ.23973/811/18.6.2020 (ΑΔΑ: 6ΑΚΡ46ΜΤΛΚ-ΛΑΥ) Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τις «Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων
φιλοξενίας: παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, Ατόμων με Αναπηρίες, Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα
πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19».
Την υπ’ αρ. Φ.43000/21452/750/02.07.2020 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό ύψους ημερήσιου τροφείου, στις
κατασκηνώσεις έτους 2020, όπως εφαρμόζεται και ισχύει (ΦΕΚ 2691 Β’).
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6932 ΕΞ 2021 10.3.2021 Πρόσκληση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και
Οργάνωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με τη συμμετοχή εκατόν είκοσι (120)
τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε παιδικές κατασκηνώσεις στην
Ελλάδα κατά τη θερινή περίοδο 2021.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10723 ΕΞ 2021 9.4.2021 (ΑΔΑΜ: 20REQ008448461) Πρωτογενές Τεκμηριωμένο
Αίτημα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης σχετικά με την έγκριση δαπάνης για
την συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε παιδικές
κατασκηνώσεις.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11374 ΕΞ 2021 16.4.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διαγωνισμών και
Συμβάσεων προς την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης για τη παροχή
διευκρινίσεων επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 10723 ΕΞ 2021 9.4.2021 Πρωτογενούς Τεκμηριωμένου
Αιτήματος της ιδίας ως άνω Διεύθυνσης.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12295 ΕΞ 2021 23.4.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα παροχής διευκρινίσεων της
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης, σε απάντηση του υπ’ αριθμ. πρωτ.
11374 ΕΞ 2021 16.4.2021 Υπηρεσιακού Σημειώματος του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10942 ΕΞ 2021 13.4.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008462248 και ΑΔΑ: 6ΓΗΒ46ΜΤΛΠ-Ω5Θ)
απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (79.200,00
€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1053/501/0000000 και ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για
λοιπές υπηρεσίες», οικονομικού έτους 2021, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α 28349.
Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμοι, ΠΔ, ΥΑ) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν προσφορές για τη σύναψη συμβάσεων για τη συμμετοχή
εκατόν είκοσι (120) τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που γεννήθηκαν
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από 1-1-2005 έως 14-6-2015, σε κατασκηνωτικά προγράμματα ιδιωτικών παιδικών κατασκηνώσεων που

βρίσκονται στην Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, κατά τις τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους της
θερινής περιόδου 2021, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα άρθρα και τα Παραρτήματα της παρούσας
Πρόσκλησης.
Για τη θερινή περίοδο 2021, οι κατασκηνωτικές περίοδοι (με την επιφύλαξη τυχόν έκδοσης νέων
αποφάσεων και οδηγιών για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων κατά το έτος 2021, λόγω των ιδιαίτερων
υγειονομικών συνθηκών εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid 19 στη χώρα μας) ορίζονται ως εξής:
1η Περίοδος: 01.07.2021-15.07.2021
2η Περίοδος: 16.07.2021-30.07.2021
3η Περίοδος: 01.08.2021-15.08.2021
4η Περίοδος: 16.08.2021-30.08.2021
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV):
CPV: 55243000-5 «Παιδικές κατασκηνώσεις»
Οι υποψήφιοι στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν α) τις κατασκηνωτικές περιόδους (κατ’ ανώτατο
όριο δέκα πέντε (15) ημερών για κάθε κατασκηνωτική περίοδο) για τις οποίες συμμετέχουν και β) τον
ανώτατο αριθμό των τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχουν τη
δυνατότητα να φιλοξενήσουν για κάθε μία από τις ως άνω αναφερόμενες τέσσερις (4) κατασκηνωτικές
περιόδους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές απαιτήσεις της παρούσης.
Προσφορές δύνανται να υποβάλλονται για μέρος του πλήθους των συμμετεχόντων στα κατασκηνωτικά
προγράμματα τέκνων ή/και για λιγότερες των ανωτέρω κατασκηνωτικών περιόδων (π.χ. για μία ή δύο εξ
αυτών).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας
διακήρυξης.
 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα
ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (63.870,97 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή συνολικά στο
ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ τετρακοσίων (79.200,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
Αναθέτουσα αρχή

Αριθμός τέκνων

Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

120

Συνολικό ποσό χωρίς
Φ.Π.Α.
63.870,97 €

Συνολικό ποσό με
Φ.Π.Α.
79.200,00 €

Η ημερήσια αποζημίωση για κάθε συμμετέχον τέκνο ορίζεται, σύμφωνα με το ποσό του τροφείου 2020
(ΦΕΚ 2691 Β’/2020), στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Στην περίπτωση που το ποσό του ημερήσιου τροφείου έτους 2021 μεταβληθεί με την έκδοση νέας
απόφασης των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Οικονομικών, η Αναθέτουσα αρχή
δύναται να αναπροσαρμόσει τη σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη με την έκδοση συμπληρωματικής
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την επιπλέον δαπάνη που τυχόν απαιτηθεί.
 Η Πρόσκληση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, ύστερα από προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης θα αναρτηθεί και στους ιστότοπους της αναθέτουσας αρχής
www.mindigital.gr και www.gsis.gr.
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Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 29 -4-2021 ημέρα Πέμπτη.
η

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 13η-5-2021 και ώρα
17:00 μ.μ.


Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού στις 14-5-2021 και ώρα 12:00.


Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών και των σχετικών Υπουργικών
Αποφάσεων [ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017)].

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13, το άρθρο 36 του ν. 4412/2016 και την 56902/19.5.2017
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (Β’ 1924).

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και
δικαιολογητικών συμμετοχής που αναφέρονται στη παρούσα Πρόσκλησης, προσκομίζονται
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη
μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.

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 υπ’ αριθ. Δ22/οικ.37641/1450/22-08-2016 (ΦΕΚ 2712/Β΄30-08-2016) Κοινή Απόφαση 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 στην ΥΑ 56902/215/2017
(ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017), «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συνδεθούν στο ΕΣΗΔΗΣ με τους κωδικούς τους και να
αναζητήσουν την παρούσα πρόσκληση με βάση το συστημικό αριθμό 122047.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας για την ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Κατά τα λοιπά η Πρόσκληση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα άρθρα και τα
Παραρτήματα της παρούσας Πρόσκλησης, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

H ΥΠΗΡΕΣΙΑΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
 Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
 Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης
 Τμήμα Οργάνωσης και Διοικητικών Διαδικασιών
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ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1.

2

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑς ΑΡΧΉς
1.2
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑς-ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ
1.3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς
1.4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌς
1.5
ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ
1.6
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ - ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς
1.7
ΑΡΧΈς ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕς ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗς
1.8
ΠΑΡΟΧΉ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΩΝ
1.9 ΓΛΏΣΣΑ
1.9 ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ

2.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2.1
ΤΡΌΠΟς ΥΠΟΒΟΛΉς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
2.2. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
2.2.1. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΦΑΚΈΛΟΥ «ΠΡΟΣΦΟΡΆ»
2.2.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς
Α) ΕΓΓΎΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς
Β1) ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΎ ΜΗΤΡΏΟΥ
Β2) ΆΔΕΙΑ ΊΔΡΥΣΗς (ΜΕ ΌΛΕς ΤΙς ΤΥΧΌΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙς) ΚΑΙ ΆΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑς ΤΡΈΧΟΝΤΟς ΈΤΟΥς
Β3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΠΟΥ ΕΚΔΊΔΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΜΌΔΙΑ ΑΡΧΉ ΤΟΥ ΟΙΚΕΊΟΥ ΚΡΆΤΟΥς - ΜΈΛΟΥς Ή ΧΩΡΆς ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΉ
ΦΌΡΩΝ Ή ΕΙΣΦΟΡΏΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉς ΑΣΦΆΛΙΣΗς

Β4) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΠΕΡΊ ΜΗ ΠΤΏΧΕΥΣΗς
Β5) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ/ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΊΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΎ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΜΗΤΡΏΟΥ
Β6) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΝΌΜΙΜΗς ΣΎΣΤΑΣΗς/ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗς
Β7) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ ΤΗς ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗς ΕΡΓΑΣΙΑΚΏΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Β8) ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΉΛΩΣΗ ΤΡΟΦΕΊΟΥ
Β9) ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΉς ΌΡΩΝ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗς
ΕΝΏΣΕΙς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΦΟΡΈΩΝ
Γ) Η ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ
2.3 ΧΡΌΝΟς ΙΣΧΎΟς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
2.4 ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑς - ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
2.4.1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2.4.2.ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

2

2.4.3 ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ - ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗς
2.4.3.1. ΕΠΈΛΕΥΣΗ ΕΝΝΌΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ
2.4.3.2. ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς
2.4.3.3. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΎς ΛΎΣΗς ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς
2.4.4.
ΜΑΤΑΊΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑς
2.4.5.
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΈς ΠΡΟΣΦΥΓΈς – ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
3.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1. ΕΓΓΥΉΣΕΙς
3.1.1. ΕΓΓΎΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς
3.1.2. ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΛΉς ΕΚΤΈΛΕΣΗς
3.2. ΤΡΌΠΟς ΠΛΗΡΩΜΉς - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΛΗΡΩΜΉς - ΚΡΑΤΉΣΕΙς
3.3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΉς ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς
3.4. ΑΝΩΤΈΡΑ ΒΊΑ
3.5. ΓΛΏΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑς
3.6. ΕΧΕΜΎΘΕΙΑ
3.7.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
3.8. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙς ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΎ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ
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ΚΉΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΦΟΡΈΑ ΕΚΠΤΏΤΟΥ - ΚΥΡΏΣΕΙς

3.9.
3.10. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙς ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑς ΑΡΧΉς - ΛΟΙΠΟΊ ΌΡΟΙ

2
2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΈς ΑΠΑΙΤΉΣΕΙς

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗς ΠΡΟΣΦΟΡΑς

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ IV – ΣΧΈΔΙΟ ΣΎΜΒΑΣΗς

2
2
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
/ Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου

Πόλη

Καλλιθέα

Ταχυδρομικός Κωδικός

10163

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL304

Τηλέφωνο

210 909 8468

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e.vorria@mindigital.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Βορριά Ευσέβεια

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://mindigital.gr και www.gsis.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι φορέας του Ελληνικού Δημοσίου και εντάσσεται στους
φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών και
ειδικότερα, σύμφωνα με τον οργανισμό της (π.δ. 40/2020), αποστολή της είναι η συνεχής προώθηση του
ψηφιακού και διοικητικού μετασχηματισμού της χώρας και η προσαρμογή της στο ταχέως μεταβαλλόμενο,
διεθνές περιβάλλον.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)
Περαιτέρω τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες https://mindigital.gr και
www.gsis.gr
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Η Πρόσκληση θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 107 του ν. 4412/16 και η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών δεν θα είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.),
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 109α του ν. 4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Φορέας και η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του
ειδικού φορέα 1053/501/0000000 του ΑΛΕ 2420989001 « Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», οικονομικού έτους
2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10942 ΕΞ 2021 13.4.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008462248 και ΑΔΑ:
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6ΓΒΗ46ΜΤΛΠ-Ω5Θ) έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(79.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας και έλαβε α/α 28349.
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης η συμμετοχή έως εκατόν είκοσι (120) τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που γεννήθηκαν από 1-1-2005 έως 14-6-2015, σε κατασκηνωτικά προγράμματα
ιδιωτικών παιδικών κατασκηνώσεων που βρίσκονται στην Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, κατά τις
τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους της θερινής περιόδου 2021, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα
άρθρα και τα Παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης.
Για τη θερινή περίοδο 2021, οι κατασκηνωτικές περίοδοι (με την επιφύλαξη τυχόν έκδοσης νέων
αποφάσεων και οδηγιών για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων κατά το έτος 2021, λόγω των ιδιαίτερων
υγειονομικών συνθηκών εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid 19 στη χώρα μας) ορίζονται ως εξής:
1η Περίοδος: 01.07.2021-15.07.2021
2η Περίοδος: 16.07.2021-30.07.2021
3η Περίοδος: 01.08.2021-15.08.2021
4η Περίοδος: 16.08.2021-30.08.2021
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV):
CPV: 55243000-5 «Παιδικές κατασκηνώσεις»
Οι υποψήφιοι στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν α) τις κατασκηνωτικές περιόδους (κατ’ ανώτατο
όριο δέκα πέντε ημερών για κάθε κατασκηνωτική περίοδο) για τις οποίες συμμετέχουν και β) τον ανώτατο
αριθμό των τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχουν τη δυνατότητα
να φιλοξενήσουν για κάθε μία από τις ως άνω κατασκηνωτικές περιόδους, όπως αυτές ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης.
Προσφορές δύνανται να υποβάλλονται για μέρος του πλήθους των συμμετεχόντων στα κατασκηνωτικά
προγράμματα τέκνων ή/και για λιγότερες των ανωτέρω κατασκηνωτικών περιόδων (π.χ. για μία ή δύο
εξ αυτών).
Επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των τέκνων που τελικά θα συμμετέχουν στις κατασκηνωτικά
προγράμματα δύναται να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120). Επιπλέον η αναθέτουσα αρχή δεν είναι
υποχρεωμένη να καλύψει το σύνολο των προσφερόμενων, ανά ανάδοχο, θέσεων για κάθε μία
κατασκηνωτική περίοδο. Ο ακριβής αριθμός των τέκνων, ανά κατασκηνωτική περίοδο, και ανά ανάδοχο, θα
καθοριστεί μετά τις οριστικές δηλώσεις των συμμετεχόντων υπαλλήλων του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
1.4

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ
και ενενήντα επτά λεπτών (63.870,97 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή συνολικά στο ποσό των
εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (79.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
24%.
Αναθέτουσα αρχή

Αριθμός τέκνων

Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

120

Συνολικό ποσό χωρίς
Φ.Π.Α.
63.870,97 €
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Η ημερήσια αποζημίωση για κάθε συμμετέχον τέκνο ορίζεται, σύμφωνα με το ποσό του τροφείου 2020 (ΦΕΚ
2691 Β’/2020), στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Στην περίπτωση που το ποσό του ημερήσιου τροφείου έτους 2021 μεταβληθεί με την έκδοση νέας
απόφασης των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Οικονομικών, η Αναθέτουσα αρχή δύναται
να αναπροσαρμόσει τη σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη με την έκδοση συμπληρωματικής απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης για την επιπλέον δαπάνη που τυχόν απαιτηθεί.
Σε περίπτωση συμμετοχής κάποιου τέκνου για χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερών της
κατασκηνωτικής περιόδου, η Αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλει το αντίτιμο των ημερών παραμονής του
τέκνου.
Η πληρωμή των κατασκηνωτικών επιχειρήσεων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των κατασκηνωτικών
προγραμμάτων της κάθε περιόδου, απολογιστικά, κατόπιν έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης
πραγματοποίησής τους, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής, που θα πιστοποιεί τη παραλαβή της υπηρεσίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αναθέτουσας
αρχής, καθώς επίσης και την υποβολή των τιμολογίων και των ζητούμενων δικαιολογητικών πληρωμής από
τον ανάδοχο.
1.5

Θεσμικό πλαίσιο

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ειδικότερα με τα
άρθρα 107 έως 109Α και την κείμενη νομοθεσία, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση
1.6

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 αποκλειστικά με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
1.7

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 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.
1.8

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
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
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φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια

οικονομικούς
που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 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), καθώς
επίσης και στους ιστότοπους της Αναθέτουσας αρχής www.mindigital.gr και www.gsis.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.

1.9 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 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). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
1.9 Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα
της Αναθέτουσας Αρχή στο www.mindigital.gr και www.gsis.gr
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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 στην ΥΑ
56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017, «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
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).
Για την 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 στην ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017),
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ως άνω ΥΑ.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13, το άρθρο 36 του ν. 4412/2016 και την 56902/19.5.2017 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (Β’ 1924).
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους αμέσως μετά την δημοσιοποίηση
της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, αναζητώντας την πρόσκληση με τον συστημικό αριθμό
122047.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
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.
2.2. Περιεχόμενο προσφορών
Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζεται ως ένας ενιαίος φάκελος «Προσφορά».
Η ημερήσια αποζημίωση για κάθε συμμετέχον τέκνο ορίζεται, σύμφωνα με το ποσό του τροφείου 2020 (ΦΕΚ
2691 Β’/2020), στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Στην περίπτωση που το ποσό του ημερήσιου τροφείου έτους 2021 μεταβληθεί με την έκδοση νέας
απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Οικονομικών, η Αναθέτουσα αρχή δύναται
να αναπροσαρμόσει τη σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη με την έκδοση συμπληρωματικής απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης για την επιπλέον δαπάνη που τυχόν απαιτηθεί.
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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. Εφόσον ένας προσφέρων οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Ο ανωτέρω Φάκελος θα υποβληθεί ως εξής:
2.2.1. Περιεχόμενα Φακέλου «Προσφορά»
Στον φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» υποβάλλονται:
Α) η εγγύηση συμμετοχής,
Β) όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και
Γ) η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 93 του ν.4412/16.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο φάκελο περιλαμβάνονται :
2.2.2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ.5 του αρ.79 του ν.4412/16), οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν
να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου .pdf,
τα ακόλουθα κατά περίπτωση Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Α) Εγγύηση Συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβάλλεται από τους
προσφέροντες εγγυητική επιστολή 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 τέκνων που
προσφέρονται (συνολικά) να φιλοξενηθούν επί των αριθμό των ημερών φιλοξενίας και αυτό επί του
ποσού του ημερήσιου τροφείου, πλέον ΦΠΑ.
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 (Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, ΤΚ: 10163).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙΙΙ, καθώς επίσης και τους όρους της παρ. 3.1.1. της παρούσας Πρόσκλησης.
Β1) Απόσπασμα Ποινικού μητρώου
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβάλλεται από τους
προσφέροντες απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από
τα ακόλουθα αδικήματα:
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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ii) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
Β2) Άδεια ίδρυσης (με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις) και Άδεια λειτουργίας τρέχοντος έτους
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβάλλεται από τους
προσφέροντες:
- Άδεια ίδρυσης της ιδιωτικής κατασκήνωσης, συνοδευόμενη από όλες τις τυχόν τροποποιήσεις
της.
- Άδεια λειτουργίας τρέχοντος έτους 2021.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η Άδεια λειτουργίας του τρέχοντος έτους 2021 δεν έχει ακόμα
εκδοθεί, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) του
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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 2021 κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον ανάδοχο της άδειας λειτουργίας για το τρέχον
έτος 2021, κατά το στάδιο υπογραφή της σύμβασης, τότε η σχετική σύμβαση δεν θα υπογράφεται και
κατ’ επέκταση δεν θα αποσταλούν παιδιά για φιλοξενία στις κατασκηνώσεις του αναδόχου.
Β3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χωράς όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβάλλεται από τους
προσφέροντες:
- Φορολογική ενημερότητα -σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της, άλλως στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της.
- Ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης - σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής της, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν την υποβολή της.
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (του νομίμου εκπροσώπου) στην οποία δηλώνονται όλοι οι
οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές.
Β4) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβάλλεται από τους
προσφέροντες πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης έως τριών (3) μηνών
πριν την υποβολή του από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν.
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά
εμφανίζονται στο taxisnet.
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Β5) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού ή Εμπορικού Μητρώου

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβάλλεται από τους
προσφέροντες Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού ή Εμπορικού Μητρώου, έκδοσης
έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν την ηλεκτρονική υποβολή του, του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄του ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β6) Πιστοποιητικό νόμιμης σύστασης/εκπροσώπησης
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης οικονομικού φορέα, που είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), υποβάλλεται, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησής
του, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις
των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β7) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβάλλεται από τους
προσφέροντες Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, έκδοσης έως τριών (3) μηνών πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη
Δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού, ότι «Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 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) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
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εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους».

Β8) Υπεύθυνη Δήλωση τροφείου
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβάλλεται από τους
προσφέροντες Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι αποδέχονται το ημερήσιο τροφείο
που είχε καθορισθεί για το έτος 2020, ή του αναπροσαρμοζόμενου ποσού , στην περίπτωση που το ποσό
του ημερήσιου τροφείου έτους 2021 μεταβληθεί με νεότερη υπουργική απόφαση.
Β9) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων Πρόσκλησης
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβάλλεται από τους
προσφέροντες Υπεύθυνη Δήλωση 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.
Επισημαίνεται ότι:


Οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση γίνονται αποδεκτές, εφόσον
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.



Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, που αναφέρονται στη παρούσα Πρόσκληση, γίνονται αποδεκτές εφόσον
φέρουν ημερομηνία υπογραφής μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών 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.
Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του προσφέροντος οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα ως άνω
αναφερόμενα έγγραφα ή πιστοποιητικά συμμετοχής, ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους Β.1. έως και Β.9., τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται
αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις Β.1. έως και Β.9. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης





Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών συμμετοχής των παρ. Β1 έως Β9 της παρούσας Πρόσκλησης, προσκομίζονται
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας
Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς
και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
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στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.


Στην έντυπη μορφή, στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:



Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.



Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.



Ο συστημικός αριθμός της Πρόσκλησης.



Ο τίτλος της σύμβασης.



Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.



Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
Ενώσεις οικονομικών φορέων
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
Ένωσης/Κοινοπραξίας καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους
συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός
μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της
Σύμβασης.

Γ) Η Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι παρούσας Πρόσκλησης. Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις είναι
υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις επιφέρει
τον αποκλεισμό του προσφέροντα. Επισημαίνεται ότι:
 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

20

ΑΔΑ: ΨΟ6Ε46ΜΤΛΠ-9ΦΠ

21PROC008542092 2021-04-28
ν.4250/14 (ΦΕΚΑ΄ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω





διατάξεις.
Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/2016, υποβάλλονται στον οικείο (υπο) φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και
σημαίνονται από τον οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος. Σε
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερομένου.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νομοθετικές ή
κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις
τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση. (άρθρο 21 Ν. 4412/2016).
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).

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς στοιχεία
κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού 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 (Α188).
(άρθρο 80 παρ. 10).

2.3 Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς για
διάστημα οχτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι:
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
Πρόσκλησης δεν γίνονται δεκτές.
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
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2.4 Διενέργεια Διαδικασίας - Αξιολόγηση Προσφορών
2.4.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 14-5-2021 και ώρα 12:00, 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, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί
ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής τους
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν.
4782/2021 (Α’36).
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Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του ηλεκτρονικού φακέλου «Προσφορά», η τριμελής Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού, που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για το σκοπό
αυτό (ad hoc), προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προχωρεί στην:
Αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων, για την
πληρότητα και την νομιμότητά τους, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης και στην
Διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τις τεχνικές
προδιαγραφές / απαιτήσεις της Αναθέτουσας αρχής.
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτήματα, μέσω της
επικοινωνίας του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς, για
παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς επίσης και
του περιεχομένου της τεχνικής τους προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν.4412/16,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’36).
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 κατακύρωσης.
2.4.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

2.4.3.1. Επέλευση εννόμων αποτελεσμάτων
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.
Η επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) Η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες που δεν
έχουν αποκλειστεί οριστικά.
β) Έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης,
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος προσκομίζει εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό
5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., το οποίο θα προκύψει από το γινόμενο του αριθμού
των τέκνων που προσφέρονται (συνολικά) να φιλοξενηθούν επί των αριθμό των ημερών φιλοξενίας και
αυτό επί του ποσού του ημερήσιου τροφείου πλέον Φ.Π.Α.
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
2.4.3.2. Τροποποίηση της σύμβασης
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 διενέργειας του 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.
Στην περίπτωση που το ποσό του ημερήσιου τροφείου έτους 2021 μεταβληθεί με την έκδοση νέας
απόφασης των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Οικονομικών, η Αναθέτουσα αρχή δύναται
να αναπροσαρμόσει τη σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη με την έκδοση συμπληρωματικής απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης για την επιπλέον δαπάνη που τυχόν απαιτηθεί και με αντίστοιχη μεταβολής της
αξίας της σύμβασης.
2.4.3.3. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β) Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.Β1. και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2.4.4. 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.
2.4.5. Προδικαστικές προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή
και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια
της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί
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των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της
ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1. Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2.Α και 2.4.3. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων, από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων εάν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
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Οι εγγυητικές επιστολές (Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης) οφείλουν να συνταχθούν αντίστοιχα, σύμφωνα
με τα υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως
και 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 ΙΙΙ της
παρούσας Πρόσκλησης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
3.1.1. Εγγύηση συμμετοχής
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, 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 τέκνων που προσφέρονται (συνολικά) να φιλοξενηθούν επί των αριθμό των
ημερών φιλοξενίας και αυτό επί του ποσού του ημερήσιου τροφείου, πλέον Φ.Π.Α. Στη περίπτωση
υποβολής προσφοράς από 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.
Το περιεχόμενό της εγγύησης συμμετοχής οφείλει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς της παρ. 2.3. της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 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 επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
3.1.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός Φ.Π.Α., η οποία θα προκύψει από το γινόμενο του αριθμού των τέκνων που προσφέρονται
(συνολικά) να φιλοξενηθούν επί τον αριθμό των ημερών φιλοξενίας και αυτό επί του ποσού του
ημερήσιου τροφείου πλέον Φ.Π.Α.
Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και το
περιεχόμενό της οφείλει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της
παρούσας Πρόσκλησης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης είναι τουλάχιστον κατά έξι (6) μήνες μεγαλύτερη από
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

27

ΑΔΑ: ΨΟ6Ε46ΜΤΛΠ-9ΦΠ

21PROC008542092 2021-04-28
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

αρχής

έναντι

του

αναδόχου,

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 2.4.3.ii. η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
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.
3.2. Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά πληρωμής - Κρατήσεις
Η πληρωμή των κατασκηνωτικών επιχειρήσεων θα γίνεται, στο 100% της αξίας του Τιμολογίου Παροχής
Υπηρεσιών, μετά την ολοκλήρωση της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, ήτοι απολογιστικά, κατόπιν
έκδοσης:
α) της σχετικής βεβαίωσης πραγματοποίησης των κατασκηνωτικών προγραμμάτων από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3.3.5. της παρούσας Πρόσκλησης,
β) τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Παραλαβής, που θα πιστοποιεί τη παραλαβή της υπηρεσίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αναθέτουσας
αρχής και
γ) την υποβολή των Τιμολογίων και των ζητούμενων δικαιολογητικών πληρωμής από τον ανάδοχο.
Στο τιμολόγιο θα αναγράφονται ο αριθμός των τέκνων ανά κατασκηνωτική περίοδο, το σύνολο των
ημερών φιλοξενίας και το αντίστοιχο ποσό.
Το Τιμολόγιο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
α) Αναλυτικές ειδικές καταστάσεις τέκνων ανά περίοδο και χρονική διάρκεια φιλοξενίας για κάθε παιδί με
τα πλήρη στοιχεία τα οποία θα ζητήσει ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης από τους γονείς.
β) 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.
γ) Θεωρημένο έντυπο άδειας εξόδου για σοβαρούς λόγους σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του
τέκνου.
δ) 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.
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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.
ε) Άδεια λειτουργίας για το έτος 2021, η οποία είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την υπογραφή της
παρούσας σύμβασης.
στ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
ζ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
η) Κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας αρχής, το οποίο
κρίνεται απαραίτητο για την πληρωμή.
Η πληρωμή του αναδόχου θα αφορά στον ακριβή αριθμό των τέκνων που φιλοξενήθηκαν σε κάθε μία
κατασκηνωτική περίοδο. Σε περίπτωση συμμετοχής κάποιου τέκνου για χρονικό διάστημα μικρότερο των
δεκαπέντε (15) ημερών της κατασκηνωτικής περιόδου, η Αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλει το αντίτιμο μόνο
των ημερών παραμονής του τέκνου. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το τέκνο αποχωρήσει μετά τις
13.00 μ.μ. τότε θεωρείται σαν ημέρα αποχώρησης η επόμενη ημέρα.
Ουδεμία πληρωμή θα γίνεται όταν λείπει έστω και ένα από τα ανωτέρω παραστατικά.
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των υπηρεσιών που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται .
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης (γ) εξαρτάται από την έκδοση της κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου
36 του ν. 4412/2016
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 8% για τις υπηρεσίες, επί του καθαρού ποσού.
3.3. Παρακολούθηση - Παραλαβής της σύμβασης
3.3.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και της διοίκησης της Σύμβασης, καθώς επίσης και η παραλαβή
των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ανάδοχο, θα διενεργηθεί από Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για το σκοπό αυτό (ad hoc) και η
οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,
στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

29

ΑΔΑ: ΨΟ6Ε46ΜΤΛΠ-9ΦΠ

21PROC008542092 2021-04-28
3.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές
παραλαβές.
3.3.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
3.3.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η ad hoc Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης
και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο
άρθρο 220.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
έκαστου κατασκηνωτικού προγράμματος και ο ανάδοχος έχει υποβάλλει τα ζητούμενα δικαιολογητικά
πληρωμής και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 3.3.2. ή πρωτόκολλο με
παρατηρήσεις της παραγράφου 3.3.3., θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
3.3.5. Ειδικά για τη πληρωμή των αναδόχων - κατασκηνωτικών επιχειρήσεων - η οποία θα
πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων της κάθε κατασκηνωτικής
περιόδου και υπό τον όρο προσκόμισης των δικαιολογητικών πληρωμής που προβλέπονται στη παρ. 3.2.
της παρούσας Πρόσκλησης - η ως άνω Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εκδίδει βεβαίωση
πραγματοποίησής των επίμαχων κατασκηνωτικών προγραμμάτων, στην οποία θα αναφέρονται οι
κατασκηνωτικές περίοδοι και ο αριθμός των τέκνων ανά κατασκηνωτική περίοδο, για τα οποία ο
ανάδοχος παρείχε φιλοξενία.
3.4. 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).
3.5. Γλώσσα Επικοινωνίας
Τα έγγραφα επικοινωνίας του Αναδόχου με την αναθέτουσα Αρχή θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.
3.6. Εχεμύθεια
Ισχύουν τα καθοριζόμενα του άρθρου 21 του ν. 4412/16.
3.7.

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
Πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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3.8. Υποχρεώσεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
3.9.

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
3.10. Υποχρεώσεις Αναθέτουσας αρχής - Λοιποί Όροι
3.9.1. Επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των τέκνων που τελικά θα συμμετέχουν στις κατασκηνωτικά
προγράμματα δύναται να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120). Επιπλέον η αναθέτουσα αρχή δεν είναι
υποχρεωμένη να καλύψει το σύνολο των προσφερόμενων, ανά ανάδοχο, θέσεων για κάθε μία
κατασκηνωτική περίοδο. Ο ακριβής αριθμός των τέκνων, ανά κατασκηνωτική περίοδο, και ανά ανάδοχο, θα
καθοριστεί μετά τις οριστικές δηλώσεις των συμμετεχόντων υπαλλήλων του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
3.9.2. Η προσέλευση και αποχώρηση των τέκνων θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα των γονέων
τους/υπαλλήλων.
3.9.3. Σε περίπτωση αποχώρησης από την κατασκήνωση τέκνων, πριν τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου,
η Αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλει στον ανάδοχο μόνο το αντίστοιχο ποσό, που θα αναλογεί, στις ημέρες
παραμονής του παιδιού. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης του παιδιού μετά τις 13.00 μ.μ.
θεωρείται σαν ημέρα αποχώρησης η επόμενη ημέρα.
3.9.4. Η Αναθέτουσα αρχή 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.
3.9.5. Υπέρβαση της ημερήσιας κατασκηνωτικής δαπάνης ρητώς απαγορεύεται.
3.9.6. Η ζήτηση από γονέα ή κηδεμόνα κατασκηνωτή πρόσθετης αμοιβής αποτελεί σπουδαίο λόγο
καταγγελίας της σύμβασης επιφυλασσομένης και κάθε άλλης αξιώσεως της Αναθέτουσας αρχής για
αποζημίωση.
3.9.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από το ν.4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές απαιτήσεις
Α) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Κατασκηνώσεις, που θα υποβάλουν προσφορά πρέπει να λειτουργούν νόμιμα και να πληρούν τα
κριτήρια που προβλέπει η υπ’ αριθμ. 6136 ΕΞ 2020 11.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΖΞΜ46ΜΤΛΠ-Ν23) Απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας σχετικά με τις «Προϋποθέσεις – διαδικασία κάλυψης δαπανών συμμετοχής των
τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε παιδικές κατασκηνώσεις στην
Ελλάδα κατά τη θερινή περίοδο», λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του υπ’ αριθμ. πρωτ. 12295 ΕΞ 2021
23.4.2021 Υπηρεσιακού Σημειώματος παροχής διευκρινίσεων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και
Διοικητικής Οργάνωσης της Αναθέτουσας αρχής, ήτοι:
- Να λειτουργούν δυνάμει αδείας της αρμόδιας κρατικής αρχής.
- Να βρίσκονται στην Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.
- Να κείνται μακριά των κεντρικών αρτηριών, εκτός κατοικημένων χώρων σε δασώδεις περιοχές ή/και κοντά
σε θάλασσα, η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη για θαλάσσια λουτρά.
- Να προσφέρουν στους κατασκηνωτές πέντε (5) γεύματα ημερησίως ήτοι: πρωινό, πρόγευμα, γεύμα
απογευματινό και δείπνο από νωπά υλικά πρώτης ποιότητας.
Προς απόδειξη κατατίθεται άδεια Ίδρυσης (με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις) και άδεια Λειτουργίας του
αρμόδιου Περιφερειάρχη 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 2021 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.
Για τη θερινή περίοδο 2021, οι κατασκηνωτικές περίοδοι (με την επιφύλαξη τυχόν έκδοσης νέων
αποφάσεων και οδηγιών για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων κατά το έτος 2021, λόγω των ιδιαίτερων
υγειονομικών συνθηκών εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid 19 στη χώρα μας) ορίζονται ως εξής:
1η Περίοδος: 01.07.2021-15.07.2021
2η Περίοδος: 16.07.2021-30.07.2021
3η Περίοδος: 01.08.2021-15.08.2021
4η Περίοδος: 16.08.2021-30.08.2021
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1) 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).
2) 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 καθώς επίσης και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης
και σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης να εισαγάγει τον κατασκηνωτή σε οποιαδήποτε κλινική ή
Νοσοκομείο.
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3) Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες (άδεια
εργασίας, ασφάλιση κτλ).

4) Το σύνολο του προσωπικού θα πρέπει να ελέγχεται για το ανεπίληπτο ήθος του.
5) 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.
6) Οι Κατασκηνώσεις υποχρεούνται, όπως δέχονται τους κατασκηνωτές βάσει εγγράφου σημειώματος
(Καταστάσεων) της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Αναθέτουσας
Αρχής, πάνω στο οποίο θα αναγράφονται, κατά περίοδο και τοποθεσία, το ονοματεπώνυμο του παιδιού, το
πατρώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
7) Με το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου, οι Κατασκηνώσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν στην
Αναθέτουσα αρχή καταστάσεις με τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των παιδιών, που, τελικά,
φιλοξενήθηκαν στις κατασκηνώσεις, κατά περίοδο και τις ημέρες παραμονής.
Γ) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές, θα υποβληθούν σύμφωνα με το Υπόδειγμα υποβολής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και θα
πρέπει να αναφέρουν α) τις κατασκηνωτικές περιόδους (κατ’ ανώτατο όριο δέκα πέντε (15) ημερών για
κάθε κατασκηνωτική περίοδο) για τις οποίες συμμετέχουν και β) τον ανώτατο αριθμό των τέκνων του
προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν για
κάθε μία από τις κατασκηνωτικές περιόδους.
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει:
1) Να επισυνάπτουν prospectus
2) Να επισυνάπτουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαιτολογίου. Η Κατασκήνωση πρέπει να προσφέρει στους
κατασκηνωτές πέντε (5) γεύματα ημερησίως, ήτοι πρωινό, πρόγευμα, γεύμα απογευματινό και δείπνο από
νωπά υλικά πρώτης ποιότητας.
3) Να επισυνάπτουν τα εβδομαδιαία παιδαγωγικά-εκπαιδευτικά προγράμματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα υποβολής προσφοράς

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

1η Κατασκηνωτική
περίοδος 15
ημερών
Από…………….
Έως……………

2η Κατασκηνωτική
περίοδος 15
ημερών

3η Κατασκηνωτική
περίοδος 15
ημερών

4η Κατασκηνωτική
περίοδος 15
ημερών

Από…………….
Έως……………

Από…………….
Έως……………

Από…………….
Έως……………

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Α.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πάντου
Τ.Κ. 10163, Καλλιθέα Αττικής
Εγγύηση Συμμετοχής, υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι
του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ . . . . . . . . . . . . . . για
(Σε περίπτωση οικονομικού φορέα) τον Οικονομικό Φορέα ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ……….., με
Α.Φ.Μ. …………………
(ή σε περίπτωση Ένωσης) τους Οικονομικούς Φορείς
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… με Α.Φ.Μ. ……………………….
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… με Α.Φ.Μ. ……………………….
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… με Α.Φ.Μ. ……………………….
ατομικά για κάθε μία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου υποχρέων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών,
για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ….…………. ή τυχόν επανάληψή του, με αντικείμενο
……………….. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ................... Πρόσκλησή σας και με ημερομηνία λήξης υποβολής
των προσφορών .......
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία απορρέουσες
υποχρεώσεις της, καθόλον τον χρόνον της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας σε αυτήν.
Το ανωτέρω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικώς ή μερικώς, χωρίς οποιαδήποτε εκ
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας,
εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε.
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ)
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας προ της
ημερομηνίας λήξης της .
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει
καθορισθεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

Β.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πάντου
Τ.Κ. 10163, Καλλιθέα Αττικής

Εγγύηση υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Πληροφορηθήκαμε ότι
(Σε περίπτωση οικονομικού φορέα): ο Οικονομικός Φορέας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………,
με Α.Φ.Μ. ……………………….
(ή σε περίπτωση Ένωσης): οι Οικονομικοί Φορείς:
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ. ……………………….
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ. ……………………….
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ. ……………………….
σαν Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ., συνολικής αξίας . . . . . . . . . . . . . . . . ., κατόπιν της αρ. ………………………. απόφασης κατακύρωσης
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία ή η
Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας
των παρεχόμενων υπηρεσιών δηλαδή για. . . . . . . . . . . .
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα . . . . . . . . . . . . παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρίας ή σε
περίπτωση Ένωσης υπέρ των Εταιρειών 1) . . . . . . και 2) . . . . . . . ατομικά για κάθε μία απ' αυτές και ως
αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου υποχρέων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης
Προμηθευτών, και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτουμένη
του δικαιώματος της ένστασης της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε εσάς, μέσα σε πέντε (5)
ημέρες, ανεξαρτήτως τυχόν αμφισβητήσεων, αντιρρήσεων ή ενστάσεων της εταιρείας και χωρίς έρευνα του
βασίμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει
οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα υπερβαίνει το
οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε.
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ)
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας προ της
ημερομηνίας λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει
καθορισθεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Παράρτημα IV – Σχέδιο σύμβασης
Σχέδιο σύμβασης

«Σύναψης συμβάσεων με ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις για τη συμμετοχή τέκνων του προσωπικού
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κατασκηνωτικά προγράμματα, κατά την θερινή περίοδο
2021.»
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
……………………………………….
Αφενός, Το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εδρεύει στην
Αθήνα, Φραγκούση 11 & Αλεξ. Πάντου, με Α.Φ.Μ.: 997001671, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, νομίμως εκπροσωπούμενο
από την …………………………Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, καλούμενο εφεξής, χάριν συντομίας, «Αναθέτουσα Αρχή»,
Αφετέρου, η Εταιρεία με την επωνυμία …………………………….., που εδρεύει ……………………….ΤΚ ………………, με
ΑΦΜ: ………………………., Δ.Ο.Υ. …………………… και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ………………………., εφεξής καλούμενη
«Ανάδοχος», εκπροσωπούμενη από ……………………………,
συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η κατασκήνωση με την παρούσα αποδέχεται τη φιλοξενία ……(…..) παιδιών των υπαλλήλων του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά τη θερινή περίοδο 2021 και συγκεκριμένα: [ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ]
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ημερήσια αποζημίωση για κάθε συμμετέχον τέκνο ορίζεται, σύμφωνα με το ποσό του τροφείου 2020 (ΦΕΚ
2691 Β’/2020), στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Στην περίπτωση που το ποσό του ημερήσιου τροφείου έτους 2021 μεταβληθεί με την έκδοση νέας
απόφασης των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Οικονομικών, η Αναθέτουσα αρχή δύναται
να αναπροσαρμόσει τη σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη με την έκδοση συμπληρωματικής απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης για την επιπλέον δαπάνη που τυχόν απαιτηθεί.
Σε περίπτωση συμμετοχής κάποιου τέκνου για χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερών της
κατασκηνωτικής περιόδου, η Αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλει το αντίτιμο των ημερών παραμονής του
τέκνου.
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ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή των κατασκηνωτικών επιχειρήσεων θα γίνεται, στο 100% της αξίας του Τιμολογίου Παροχής
Υπηρεσιών, μετά την ολοκλήρωση της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, ήτοι απολογιστικά, κατόπιν
έκδοσης:
α) της σχετικής βεβαίωσης πραγματοποίησης των κατασκηνωτικών προγραμμάτων από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3.3.5. της παρούσας Πρόσκλησης,
β) τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Παραλαβής, που θα πιστοποιεί τη παραλαβή της υπηρεσίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αναθέτουσας
αρχής και
γ) την υποβολή των Τιμολογίων και των ζητούμενων δικαιολογητικών πληρωμής από τον ανάδοχο.
Στο τιμολόγιο θα αναγράφονται ο αριθμός των τέκνων ανά κατασκηνωτική περίοδο, το σύνολο των ημερών
φιλοξενίας και το αντίστοιχο ποσό.
Το Τιμολόγιο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
α) Αναλυτικές ειδικές καταστάσεις τέκνων ανά περίοδο και χρονική διάρκεια φιλοξενίας για κάθε παιδί με
τα πλήρη στοιχεία τα οποία θα ζητήσει ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης από τους γονείς.
β) 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.
γ) Θεωρημένο έντυπο άδειας εξόδου για σοβαρούς λόγους σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του
τέκνου.
δ) 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.
ε) Άδεια λειτουργίας για το έτος 2021, η οποία είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την υπογραφή της
παρούσας σύμβασης.
στ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
ζ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
η) Κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας αρχής, το οποίο
κρίνεται απαραίτητο για την πληρωμή.
Η πληρωμή του αναδόχου θα αφορά στον ακριβή αριθμό των τέκνων που φιλοξενήθηκαν σε κάθε μία
κατασκηνωτική περίοδο. Σε περίπτωση συμμετοχής κάποιου τέκνου για χρονικό διάστημα μικρότερο των
δεκαπέντε (15) ημερών της κατασκηνωτικής περιόδου, η Αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλει το αντίτιμο μόνο
των ημερών παραμονής του τέκνου. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το τέκνο αποχωρήσει μετά τις
13.00 μ.μ. τότε θεωρείται σαν ημέρα αποχώρησης η επόμενη ημέρα.
Ουδεμία πληρωμή θα γίνεται όταν λείπει έστω και ένα από τα ανωτέρω παραστατικά.
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των υπηρεσιών που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
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Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται .

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης (γ) εξαρτάται από την έκδοση της κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου
36 του ν. 4412/2016
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 8% για τις υπηρεσίες, επί του καθαρού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 4: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και της διοίκησης της Σύμβασης, καθώς επίσης και η παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ανάδοχο, θα διενεργηθεί από Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για το σκοπό αυτό (ad hoc) και η
οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,
στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
4.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές
παραλαβές.
4.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η ad hoc Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης
και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
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ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη

β) Αν διαπιστωθεί
απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο
άρθρο 220.
4.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
έκαστου κατασκηνωτικού προγράμματος ο ανάδοχος έχει υποβάλλει τα ζητούμενα δικαιολογητικά
πληρωμής και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 3.3.2. ή πρωτόκολλο με
παρατηρήσεις της παραγράφου 3.3.3., θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
4.5. Ειδικά για τη πληρωμή των αναδόχων - κατασκηνωτικών επιχειρήσεων - η οποία θα πραγματοποιείται
μετά την ολοκλήρωση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων κάθε κατασκηνωτικής περιόδου και υπό τον
όρο προσκόμισης των δικαιολογητικών πληρωμής που προβλέπονται στη παρ. 3.2. της παρούσας
Πρόσκλησης - η ως άνω Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εκδίδει βεβαίωση πραγματοποίησής
των επίμαχων κατασκηνωτικών προγραμμάτων, στην οποία θα αναφέρονται οι κατασκηνωτικές περίοδοι
και ο αριθμός των τέκνων ανά κατασκηνωτική περίοδο, για τα οποία ο ανάδοχος παρείχε φιλοξενία.
ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
5.1. Ο συνολικός αριθμός των τέκνων που τελικά θα συμμετέχουν στις κατασκηνωτικά προγράμματα
δύναται να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. …….
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή δεν είναι υποχρεωμένη να καλύψει
το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων της παρούσας σύμβασης για κάθε μία κατασκηνωτική περίοδο. Ο
ακριβής αριθμός των τέκνων, της παρούσας, ανά κατασκηνωτική περίοδο, θα καθοριστεί μετά τις οριστικές
δηλώσεις των συμμετεχόντων υπαλλήλων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5.2. Η προσέλευση και αποχώρηση των τέκνων θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα των γονέων
τους/υπαλλήλων.
5.3. Σε περίπτωση αποχώρησης από την κατασκήνωση τέκνων, πριν τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου,
η Αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλει στον ανάδοχο μόνο το αντίστοιχο ποσό, που θα αναλογεί, στις ημέρες
παραμονής του παιδιού. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης του παιδιού μετά τις 13.00 μ.μ.
θεωρείται σαν ημέρα αποχώρησης η επόμενη ημέρα.
5.4. Η Αναθέτουσα αρχή 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.
5.5. Υπέρβαση της ημερήσιας κατασκηνωτικής δαπάνης ρητώς απαγορεύεται.
5.6. Η ζήτηση από γονέα ή κηδεμόνα κατασκηνωτή πρόσθετης αμοιβής αποτελεί σπουδαίο λόγο
καταγγελίας της σύμβασης επιφυλασσομένης και κάθε άλλης αξιώσεως της Αναθέτουσας αρχής για
αποζημίωση.
5.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από το ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1) 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).
2) 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 καθώς επίσης και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης
και σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης να εισαγάγει τον κατασκηνωτή σε οποιαδήποτε κλινική ή
Νοσοκομείο.
3) Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες (άδεια
εργασίας, ασφάλιση κτλ).
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4) Το σύνολο του προσωπικού θα πρέπει να ελέγχεται για το ανεπίληπτο ήθος του.

5) 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.
6) Οι Κατασκηνώσεις υποχρεούνται, όπως δέχονται τους κατασκηνωτές βάσει εγγράφου σημειώματος
(Καταστάσεων) της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Αναθέτουσας
Αρχής, πάνω στο οποίο θα αναγράφονται, κατά περίοδο και τοποθεσία, το ονοματεπώνυμο του παιδιού, το
πατρώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
7) Με το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου, οι Κατασκηνώσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν στην
Αναθέτουσα αρχή καταστάσεις με τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των παιδιών, που, τελικά,
φιλοξενήθηκαν στις κατασκηνώσεις, κατά περίοδο και τις ημέρες παραμονής.
8) 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
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, o ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού …………………………….(……………………€), ήτοι ποσοστού πέντε τοις
εκατό (5%) επί της αξίας της παρούσας σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων
από τη παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των
παρεχόμενων υπηρεσιών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η παρούσα Σύμβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί, κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
Ν.4412/16 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ΄ύλην αρμόδιας υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα στη
περίπτωση μεταβολής του ποσού του ημερήσιου τροφείου έτους 2021 ή/και στη περίπτωση μεταβολής των
κατασκηνωτικών περιόδων για τη θερινή περίοδο 2021.
Στην περίπτωση ιδίως που το ποσό του ημερήσιου τροφείου έτους 2021 μεταβληθεί με την έκδοση νέας
απόφασης των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Οικονομικών, η Αναθέτουσα αρχή δύναται
να αναπροσαρμόσει τη σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη με την έκδοση συμπληρωματικής απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης για την επιπλέον δαπάνη που τυχόν απαιτηθεί.

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 Σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν
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ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία

εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας ή τυχηρά που δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει με την
καταβολή της προσήκουσας επιμέλειας . Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον ΑΝΑΔΟΧΟ όσα ευρίσκονται
αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 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).
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα
του Αναδόχου διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της ο ανάδοχος και το προσωπικό του αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με την
ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης, και οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν παρά μόνο στα
πρόσωπο που δικαιούνται να γνωρίζουν. Ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που
περιήλθαν σε αυτόν ή στο προσωπικό του, δυνάμει της παρούσας συμβάσεως, παρά μόνο κατόπιν γραπτής
συναίνεσης της Αρχής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται
να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημιάς και την αποζημίωσή του στρεφόμενο, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής του ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση. Ο
ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λόγω ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου δε δημιουργείται καμιά έννομη σχέση μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου ή των υπεργολάβων του που απασχολούνται στο
Έργο ούτε και μεταξύ του Αναδόχου ή των υπεργολάβων του και του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη Συμβατική Διάρκεια του Έργου και μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι
και λοιποί συνεργάτες του να πράξουν το ίδιο. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα
για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των υπεργολάβων του. Ο Ανάδοχος
οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης,
της Προσφοράς του, της Πρόσκλησης και του νόμου.
ΑΡΘΡΟ 13: 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 14: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων, την
σύμβαση στις εξής περιπτώσεις:
i. Η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβαση.
ii. Ο Ανάδοχος κατά τον χρόνο ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις κάτωθι καταστάσεις και ως
τούτου θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) ,
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή
απόπειρα
διάπραξης
εγκλήματος,
όπως
ορίζονται
στο
άρθρο
4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού Αναδόχου εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του Αναδόχου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση
του
προηγούμενου
εδαφίου
αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.)
και
προσωπικών
εταιρειών
(Ο.Ε.
και
Ε.Ε.),
τους
διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ii). Η Σύμβαση δεν έπρεπε να έχει ανατεθεί στον Ανάδοχο, λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες της ΕΕ , η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης,
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην
εκτέλεση, εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας σύμβασης ή γενικά της σχέσεις των συμβαλλομένων
μερών που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της
Αθήνας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό.
Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, το κείμενο της οποίας κατισχύει
κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, με την επιφύλαξη εμφιλοχώρησης κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά
ιεραρχίας:

43

ΑΔΑ: ΨΟ6Ε46ΜΤΛΠ-9ΦΠ

21PROC008542092 2021-04-28
α. Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ.
β. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………………….Απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο.
γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………… Προσφορά του αναδόχου.

δ. Η υπ’ αρ. πρωτ. ………………………Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (α/α ΕΣΗΔΗΣ 122047).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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