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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
Ταχ. διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 10671
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ / ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sbitsika@efka.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103729645 / 2103666010
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.efka.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΖ./ΑΣΦΑΛ./ΣΥΝΤΑΞ.ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤ.ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ,ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022
Αριθμός αναφοράς: ΦΠΥ 33/22

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
55243000 Υπηρεσίες παιδικών κατασκηνώσεων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον 
παραθερισμό 33.230 παιδιών, θερινής περιόδου έτους 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς 
παροχών σε χρήμα των ενταχθέντων Φορέων στον e-ΕΦΚΑ.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

mailto:sbitsika@efka.gov.gr
https://www.efka.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 210 685.27 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 6

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΑΝΗΛ. ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΖ./ΑΣΦΑΛ./ΣΥΝΤΑΞ.ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤ.ΤΟΥ e-
ΕΦΚΑ,ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΠΕΡΙΟΔΟ 2022
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55243000 Υπηρεσίες παιδικών κατασκηνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για 
τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στους κανονισμούς παροχών σε χρήμα των ενταχθέντων Φορέων στον e-ΕΦΚΑ, για την Α' 
κατασκηνωτική περίοδο 2022.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 15
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ως τιμή /τροφείο, (διαμονή και γενικά έξοδα στην κατασκήνωση), για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους, 
ορίζεται το ποσό που καθορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 44043/12-05-22 (ΦΕΚ Β'/2356) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, για το τρέχον έτος 2022 και περιλαμβάνει 
όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΑΝΗΛ. ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΖ./ΑΣΦΑΛ./ΣΥΝΤΑΞ.ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤ.ΤΟΥ e-
ΕΦΚΑ,ΓΙΑ ΤΗΝ Β' ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΠΕΡΙΟΔΟ 2022
Αριθμός τμήματος: 2
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55243000 Υπηρεσίες παιδικών κατασκηνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για 
τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στους κανονισμούς παροχών σε χρήμα των ενταχθέντων Φορέων στον e-ΕΦΚΑ, για την Β' 
κατασκηνωτική περίοδο 2022.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 15
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ως τιμή /τροφείο, (διαμονή και γενικά έξοδα στην κατασκήνωση), για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους, 
ορίζεται το ποσό που καθορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 44043/12-05-22 (ΦΕΚ Β'/2356) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, για το τρέχον έτος 2022 και περιλαμβάνει 
όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΑΝΗΛ. ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΖ./ΑΣΦΑΛ./ΣΥΝΤΑΞ.ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤ.ΤΟΥ e-
ΕΦΚΑ,ΓΙΑ ΤΗΝ Γ' ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΠΕΡΙΟΔΟ 2022
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55243000 Υπηρεσίες παιδικών κατασκηνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για 
τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στους κανονισμούς παροχών σε χρήμα των ενταχθέντων Φορέων στον e-ΕΦΚΑ, για την Γ' 
κατασκηνωτική περίοδο 2022.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 15
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ως τιμή /τροφείο, (διαμονή και γενικά έξοδα στην κατασκήνωση), για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους, 
ορίζεται το ποσό που καθορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 44043/12-05-22 (ΦΕΚ Β'/2356) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, για το τρέχον έτος 2022 και περιλαμβάνει 
όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΑΝΗΛ. ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΖ./ΑΣΦΑΛ./ΣΥΝΤΑΞ.ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤ.ΤΟΥ e-
ΕΦΚΑ,ΓΙΑ ΤΗΝ Δ' ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΠΕΡΙΟΔΟ 2022
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55243000 Υπηρεσίες παιδικών κατασκηνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για 
τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στους κανονισμούς παροχών σε χρήμα των ενταχθέντων Φορέων στον e-ΕΦΚΑ, για την Δ' 
κατασκηνωτική περίοδο 2022.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 15
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ως τιμή /τροφείο, (διαμονή και γενικά έξοδα στην κατασκήνωση), για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους, 
ορίζεται το ποσό που καθορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 44043/12-05-22 (ΦΕΚ Β'/2356) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, για το τρέχον έτος 2022 και περιλαμβάνει 
όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΑΝΗΛ. ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΖ./ΑΣΦΑΛ./ΣΥΝΤΑΞ.ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤ.ΤΟΥ e-
ΕΦΚΑ,ΓΙΑ ΤΗΝ Ε' ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΠΕΡΙΟΔΟ 2022
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55243000 Υπηρεσίες παιδικών κατασκηνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για 
τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στους κανονισμούς παροχών σε χρήμα των ενταχθέντων Φορέων στον e-ΕΦΚΑ, για την Ε' 
κατασκηνωτική περίοδο 2022.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 15
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ως τιμή /τροφείο, (διαμονή και γενικά έξοδα στην κατασκήνωση), για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους, 
ορίζεται το ποσό που καθορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 44043/12-05-22 (ΦΕΚ Β'/2356) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, για το τρέχον έτος 2022 και περιλαμβάνει 
όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
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ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΑΝΗΛ. ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΖ./ΑΣΦΑΛ./ΣΥΝΤΑΞ.ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤ.ΤΟΥ e-
ΕΦΚΑ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤ' ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΠΕΡΙΟΔΟ 2022
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55243000 Υπηρεσίες παιδικών κατασκηνώσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για 
τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στους κανονισμούς παροχών σε χρήμα των ενταχθέντων Φορέων στον e-ΕΦΚΑ, για την ΣΤ' 
κατασκηνωτική περίοδο 2022.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ως τιμή /τροφείο, (διαμονή και γενικά έξοδα στην κατασκήνωση), για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους, 
ορίζεται το ποσό που καθορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 44043/12-05-22 (ΦΕΚ Β'/2356) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, για το τρέχον έτος 2022 και περιλαμβάνει 
όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Η με αριθ. Δ22/οικ.37641/1450 (ΦΕΚ Β’ 2712/ 30.08.2016 ) Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υφυπουργού 
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως ισχύει.

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της 
Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
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IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/05/2022
Τοπική ώρα: 20:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 28/08/2022

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/05/2022
Τοπική ώρα: 08:30
Τόπος:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος, την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν.4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

www.promitheus.gov.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
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από το ν.4912/17-03-2022 (ΦΕΚ Α' 59), στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά 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:
(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 που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.4412/2016. Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: e-ΕΦΚΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 10671
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103729645 / 2103666010
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.efka.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/05/2022

mailto:tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr
https://www.efka.gov.gr
ΑΔΑ: 6ΛΜΛ46ΜΑΠΣ-ΙΣΔ




		2022-05-13T15:08:38+0300
	Athens




