
 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠOΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ 

ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
 
Η ΟΛΘ ΑΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενες κατασκηνωτικές επιχειρήσεις να υποβάλλουν την προσφορά τους για 
τη συμμετοχή στο πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η διαμονή παιδιών των εργαζομένων της ΟΛΘ ΑΕ, ηλικίας (7) έως 
(14) ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις για διάστημα μέχρι είκοσι δύο (22) ημέρες κατά ανώτατο όριο 
συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης.   
 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν κατασκηνωτικές επιχειρήσεις οι οποίες: 
α) λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 749/1948, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν και την αριθ. Δ22/οικ.37641/1450 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2712/Β/2016),   
β) αποδέχονται ως αμοιβή το ημερήσιο τίμημα που ορίζει η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & 
Εργασίας - Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για το έτος 2020. 

 

3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1 Χρόνος υποβολής  
Οι προσφορές υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 22/06/2020, μη εξαρτώμενες από όρο, προϋπόθεση, 
αίρεση ή επιφύλαξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ptheologou@thpa.gr, με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση  gpapageorgiou@thpa.gr. Προσφορές που λαμβάνονται μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας δεν λαμβάνονται υπόψη.  
3.2 Περιεχόμενο ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης και 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα έγγραφα: 

 Αίτηση συμμετοχής η οποία υποχρεωτικά θα αναφέρει την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και τα 
φορολογικά στοιχεία της κατασκηνωτικής επιχείρησης, τις κατασκηνωτικές περιόδους και τις 
διαθέσιμες θέσεις (εφόσον υπάρχει περιορισμός). 

 Άδεια ίδρυσης της επιχείρησης εκδοθείσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης για το έτος 2020. Στην περίπτωση που η άδεια λειτουργίας 

δεν έχει εκδοθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, υποβάλλεται αντίγραφο 
της αιτήσεως για την έκδοση της άδειας και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης στην οποία αναφέρεται ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της αριθ. 
Δ22/οικ.37641/1450 ΚΥΑ και ότι η άδεια λειτουργίας θα προσκομισθεί μόλις εκδοθεί και 
οπωσδήποτε πριν την έναρξη της πρώτης κατασκηνωτικής περιόδου. 

 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για την αποδοχή του ημερήσιου 
τροφείου που ορίζει η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας - Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Πρόνοιας για το έτος 2020.  
 

  



 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

4.1 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών καταρτίζεται πίνακας των εγκεκριμένων 
κατασκηνωτικών επιχειρήσεων και οι εργαζόμενοι επιλέγουν ελεύθερα την κατασκήνωση στην οποία 
επιθυμούν να διαμείνουν τα παιδιά τους. 
4.2 Η ΟΛΘ ΑΕ γνωστοποιεί στις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις τα στοιχεία των παιδιών που θα 
φιλοξενήσουν ανά κατασκηνωτική περίοδο. 
4.3 Την ημέρα έναρξης κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, η κατασκηνωτική επιχείρηση οφείλει να 
αποστείλει,  με email στη διεύθυνση ptheologou@thpa.gr, ονομαστική κατάσταση των παιδιών της ΟΛΘ 
ΑΕ που εμφανίστηκαν στην κατασκήνωση. Η μη αποστολή της κατάστασης αυτής, το αργότερο εντός της 
επόμενης ημέρας ενάρξεως της κατασκηνωτικής περιόδου, δίνει το δικαίωμα στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να μην 
καταβάλει το σχετικό τίμημα. 
4.4 Επιπλέον η κατασκηνωτική επιχείρηση υποχρεούται να αναγγέλλει αμέσως με email 
(ptheologou@thpa.gr), κάθε αποχώρηση κατασκηνωτή από την κατασκήνωση για οποιαδήποτε αιτία. 

4.5 Οι γονείς των παιδιών είναι υποχρεωμένοι, με ευθύνη της κατασκηνωτικής επιχείρησης, να 
συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που απευθύνεται στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  για την ημέρα 
εισόδου και αναχώρησης  των παιδιών τους στην κατασκήνωση. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης 
του παιδιού, ο παραλαβών γονέας ή κηδεμόνας υπογράφει ειδικό σημείωμα της κατασκήνωσης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής του παιδιού από την κατασκήνωση και η ημερομηνία επιστροφής 
του σε αυτήν. 

4.6 Στην περίπτωση που, κατασκηνωτής μείνει λιγότερες από είκοσι μία (21) ημέρες ή δεν εμφανισθεί 
καθόλου στην κατασκήνωση, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έχει την ευχέρεια να στείλει στη θέση του άλλο κατασκηνωτή, 
χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί αντικαταστάτης, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ουδεμία 
ευθύνη έχει προς αποζημίωση, με την επιφύλαξη του άρθρου 5.2 της παρούσης. 

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

5.1 Μετά την λήξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, η κατασκηνωτική επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια 
Υπηρεσία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Το τιμολόγιο συνοδεύεται από: 
α) Ονομαστική κατάσταση των παιδιών που φιλοξενήθηκαν  
β) Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων και κηδεμόνων  για  την ημερομηνία προσέλευσης και αναχώρησης 
του παιδιού και τον συνολικό αριθμό ημερών παραμονής, συμπληρωμένες  ιδιοχείρως  από τον γονέα ή 
κηδεμόνα  που παρέλαβε το παιδί. 
γ) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της τράπεζας ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, στο οποίο 
αναφέρεται ο λογαριασμός ΙΒΑΝ και η επωνυμία της κατασκηνωτικής επιχείρησης.  
Τιμολόγια των κατασκηνωτικών επιχειρήσεων που δεν συνοδεύονται από τα ανωτέρω παραστατικά δεν 
αναγνωρίζονται και -ως εκ τούτου- ουδεμία πληρωμή τους θα γίνεται από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε.    

5.2 Ο ανάδοχος θα εισπράξει από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. το συμφωνηθέν ποσό για κάθε παιδί και για όσες 
ημέρες παραμείνει αυτό στην κατασκήνωση, εφ' όσον η παραμονή του παιδιού σε αυτή διαρκέσει μέχρι 
δεκαπέντε (15) ημέρες, για όλες δε τις ημέρες της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου εφόσον τούτο 
παραμείνει στην κατασκήνωση πέρα από δεκαπέντε (15) ημέρες. 
 
 

6. ΈΛΕΓΧΟΙ 

Ο έλεγχος για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της κατασκηνωτικής επιχείρησης θα γίνεται από 
Επιτροπή, που θα συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σε οποιαδήποτε ώρα και 
ημέρα κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου. Οι κατασκηνωτικές επιχειρήσεις οφείλουν να 
διευκολύνουν το έργο των εκλεκτών παρέχοντας έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν τη λειτουργία 
της κατασκήνωσης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί από το οποίο μπορεί να διακριβωθεί η ορθή 
εφαρμογή των όρων της παρούσας. 



 

 

7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο, οποιουδήποτε όρου της παρούσας Πρόσκλησης ή της 
Σύμβασης που θα υπογραφεί και των εγγράφων στα οποία αυτή αναφέρεται ή των διατάξεων του Νόμου,  
δύναται να καταλογισθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ποινική ρήτρα ίση 
με το 20% του συνολικού τιμήματος που δικαιούται για τη συγκεκριμένη κατασκηνωτική περίοδο.  
Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
του αναδόχου με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

 
 

Το τμήμα Προμηθειών της ΟΛΘ ΑΕ 


