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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

με αντικείμενο την επιλογή ιδιωτών που διαθέτουν κατασκηνωτικές 

εγκαταστάσεις για την «Φιλοξενία σε κατασκηνώσεις σε πανελλήνια κλίμακα με 

αντικείμενο τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών των εργαζομένων του Ο.Α.Σ.Θ., 

της θερινής περιόδου 2018». 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7/5/2018  
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

17/5/2018  

ΗΜΕΡΑ:ΠΕΜΠΤΗ  

ΩΡΑ: 10:00  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

17/5/2018  

ΗΜΕΡΑ:ΠΕΜΠΤΗ  

ΩΡΑ: 10:00  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Διαδικτυακή πύλη www.διαυγεια.gr 
www.oasth.gr  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 145.000 Ευρώ Πλέον ΦΠΑ ήτοι ποσού   179.800 Ευρώ  

CPV: 

CPV 55243000-5 «Παιδικές 
κατασκηνώσεις» 

   

    

    

Η υποβολή του ενδιαφέροντος τους, θα γίνει  σε κλειστό φάκελο, στα κεντρικά 

γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ.  Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, στην κεντρική 

Γραμματεία από όπου θα παραλάβουν και τον αριθμό πρωτοκόλλου/ημερομηνίας 

κατάθεσης του ενδιαφέροντος τους έως τις 17.05.2018. 
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 A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/κατασκηνωτάρχες υποβάλουν μαζί με την αίτηση τους, τα 

παρακάτω βασικά στοιχεία:  

1. Άδεια ίδρυσης της κατασκήνωσης με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις.  

2. Προσκόμιση της άδειας λειτουργίας του τρέχοντος έτους ή περσινού με τον 

αρ. πρωτ. κατάθεσης αίτησης χορήγησης αδείας από την αρμόδια Περιφέρεια 

καθώς και Υπ.Δήλωση του Ν.1599 που θα δηλώνει ότι θα προσκομίσει την άδεια, 

με κατάθεση στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Θ. το αργότερο έως τις 

17.05.2018 συμπεριλαμβανομένης. Επισημαίνεται ότι, χωρίς την έγκαιρη 

προσκόμιση της εν λόγω άδειας λειτουργίας, δεν θα υπογράφεται το σχετικό 

συμφωνητικό και δεν θα είναι εφικτή η συνεργασία.  

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ./Α’/75) ή άλλη ισοδύναμη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:  

α. Αριθμός περιόδων και ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτών.  

β. Αριθμός παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν για κάθε περίοδο χωριστά.  

γ. Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του ΟΑΣΘ να υποδέχεται τα παιδιά 

των εργαζομένων που θα στείλει ο ΟΑΣΘ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

για να παραθερίσουν για μία (1) από τις τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους 

αποτελούμενες από 21 ή 22 ημέρες η κάθε μία, σε συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους και συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα επιλέξουν.  

ε. Ότι αποδέχεται όλους τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

και τους όρους που θα περιλαμβάνει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό. 

στ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι 

αποδέχονται το ημερήσιο τροφείο που θα καθορισθεί από την 

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με κοινή Υπουργική 

Απόφαση για το τρέχον έτος 2018. 
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4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης σε ισχύ, μίας από τις λειτουργούσες 

νόμιμα ασφαλιστικές εταιρείες, το οποίο να καλύπτει όλες τις κατασκηνωτικές 

περιόδους. Σε περίπτωση λήξεως ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πριν το 

πέρας οποιασδήποτε κατασκηνωτικής περιόδου, η επιχείρηση υποχρεούται στην 

έγκαιρη προσκόμιση του ανανεωμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Εφόσον μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν έχει εκδοθεί το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο τρέχοντος έτους, ο ενδιαφερόμενος:  

α) θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι έως τις 

17.05.2018 θα προσκομίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

β) θα υποβάλλει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έως τις 17.05.2018 με κατάθεση 

στην Κεντρική Γραμματεία του ΟΑΣΘ. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΟΑΣΘ 

δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό.  

5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, ο οικονομικός 

φορέας προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (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.  

6. Βεβαιώσεις των αρμόδιων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (βεβαιώσεις 

ασφαλιστικής ενημερότητας), από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.  
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7. Βεβαιώσεις των αρμόδιων φορολογικών αρχών (βεβαιώσεις φορολογικής 

ενημερότητας), από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων, σύμφωνα με την 

ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.  

8. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ή ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

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),  

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 
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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 οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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.  

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε 
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διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης , δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο , δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολής της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας ή οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από 

εθνικές διατάξεις νόμου. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει 

τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, 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 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.  

10. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, 

με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και αφετέρου το 

ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τους 

Συνεταιρισμούς, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα.  

11. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), στα 

οποία αναφέρονται πληροφορίες για το είδος των εγκαταστάσεων και τον 

εξοπλισμό της κατασκήνωσης, το ημερήσιο πλήρες πρόγραμμα διαβίωσης των 

κατασκηνωτών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι ώρες ψυχαγωγίας αυτών, 

το αναλυτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο των κατασκηνωτών κατά ημέρα και είδος, 

που αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί ο κατασκηνωτάρχης, καθώς επίσης και 

όλες τις εξυπηρετήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται στους φιλοξενούμενους 

κατασκηνωτές.  

 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:  
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1. Να υπάρχει παρουσία στην κατασκήνωση Παιδιάτρου και Νοσοκόμου επί 

Εικοσιτετραώρου βάσεως.  

2. Να υπάρχει ηλεκτρική γεννήτρια.  

3. Να υπάρχει πλήρες σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας.  

4. Κατά την διάρκεια και των τριών κατασκηνωτικών περιόδων να έχουν 

εκπονηθεί και να υλοποιηθούν προγράμματα εκδηλώσεων των κατασκηνωτών, 

όπως π.χ. προγράμματα αθλοπαιδιών, θεατρικών παραστάσεων κ.λ.π. τα οποία 

απαραίτητα πρέπει να μνημονεύονται αναλυτικά με σαφήνεια και πληρότητα στις 

προσφορές που θα κατατεθούν.  

5. Ο κατασκηνωτάρχης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους 

κατασκηνωτές, πέντε (5) τουλάχιστον γεύματα ημερησίως, δηλαδή πρωινό, 

πρόγευμα, γεύμα, πρόδειπνο και δείπνο.  

6. Η μετάβαση των κατασκηνωτών από και προς την κατασκήνωση κατά την 

έναρξη και λήξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου θα πραγματοποιείται με ευθύνη 

των γονέων- κηδεμόνων των κατασκηνωτών και θα βαρύνει τους ίδιους.  

Για κάθε ατύχημα ή σωματική βλάβη που ήθελε συμβεί κατά την διάρκεια της 

κατασκηνωτικής περιόδου στα παιδιά ο κατασκηνωτάρχης φέρει την πλήρη και 

αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη.  

Ομοίως, ο κατασκηνωτάρχης υποχρεούται όπως, σε περίπτωση σοβαρής 

ασθένειας κατασκηνωτή – παιδιών ή δυστυχήματος, να ειδοποιήσει αμέσως 

τηλεφωνικώς ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο τους γονείς του ασθενούς 

κατασκηνωτή και το αρμόδιο Γραφείο του ΟΑΣΘ και σε περίπτωση 

κατεπείγουσας ανάγκης να εισαγάγει τον κατασκηνωτή σε εφημερεύουσα δημόσια 

κλινική ή Νοσοκομείο.  

Γ. ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ    ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ:  
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1. Η κατασκήνωση, θα λειτουργήσει κάτω από τη Διεύθυνσή της και με ευθύνη 

της, υποχρεούμενης αυτής σε περίπτωση ασθένειας παιδιών, όπως αμέσως 

παρέχει τουλάχιστον τις πρώτες βοήθειες. Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού 

ή νοσοκομειακής περίθαλψης και ενδεχομένως επίσκεψης εξωτερικού ιατρού, 

αυτή δεν υποχρεούται στην καταβολή των σχετικών δαπανών, οφείλει όμως, το 

γρηγορότερο να ειδοποιήσει τον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΑΣΘ, τον γονέα ή τον 

έχοντα την επιμέλεια του παιδιού και συγχρόνως να προβεί αμέσως και χωρίς 

χρονοτριβή σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την αποκατάσταση της υγείας των 

παιδιών που ασθένησαν.  

2. Ο ΟΑΣΘ, θα καταβάλλει το ημερήσιο κόστος των τροφείων που αναφέρεται 

στην σχετική ως άνω ΚΥΑ, η δε καταβολή της δαπάνης θα γίνει με τη λήξη της 

περιόδου μετά την:  

α. Προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου  

β. Αναλυτικής κατάστασης των φιλοξενουμένων παιδιών, ανά περίοδο, τοποθεσία 

και χρονική διάρκεια φιλοξενίας για κάθε παιδί, με τα πλήρη στοιχεία, τα οποία 

θα ζητήσει ο Υπεύθυνος της Κατασκήνωσης από τους γονείς.  

Οι καταστάσεις αυτές θα υποβληθούν στον ΟΑΣΘ στο τέλος κάθε 

κατασκηνωτικής περιόδου μαζί με την προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων:  

 κάθε γονέα για τις πραγματικές ημέρες παραμονής κάθε παιδιού στην 

κατασκήνωση  

 κάθε κατασκηνωτάρχη για τον ακριβή αριθμό των ημερών φιλοξενίας των 

κατασκηνωτών.  

3. Κάθε άλλο έγγραφο που ήθελε ζητήσει ο ΟΑΣΘ από τον ή τους ιδιώτες 

απαραίτητο για την πληρωμή (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, κ.λπ.). 

 

4. Το τιμολόγιο θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  

5. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί αρρωστήσει ή θέλει να φύγει μόνο του όπως 

και στην περίπτωση που η κατασκήνωση απομακρύνει κάποιο παιδί λόγω κακής 
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συμπεριφοράς του, τότε ο ΟΑΣΘ θα πληρώσει τη δαπάνη για όσες 

διανυκτερεύσεις πραγματοποιήθηκαν, με μέγιστο όριο τις διανυκτερεύσεις που 

αντιστοιχούν σε 22 ημέρες. Εφόσον το παιδί έχει πραγματοποιήσει πάνω από 15 

διανυκτερεύσεις και αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο αποζημιώνεται ο 

κατασκηνωτάρχης με το ποσό ολόκληρης της περιόδου. 

 Ρητά συνομολογείται ότι, σε περίπτωση που ο ΟΑΣΘ διαπιστώσει παράλειψη, 

κάποιου όρου του συμφωνητικού που θα υπογραφεί και ιδιαίτερα όσον αφορά τη 

διατροφή και την επίβλεψη, η κατασκήνωση υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική 

ρήτρα ποσό ίσο με το διπλάσιο της ημερήσιας αποζημίωσης επί τον αριθμό των 

παιδιών της περιόδου που διαπιστώθηκε η παράλειψη, το οποίο θα εκπίπτει από 

το ποσό που δικαιούται να λαμβάνει ο φορέας για την παροχή υπηρεσιών.  

Τα ποσά της ποινικής ρήτρας παρακρατούνται από την αμοιβή της Επιχείρησης 

της κατασκήνωσης κατά την εξόφληση του τιμολογίου.  

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ  

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Επιτροπή Αξιολόγησης των 

προτάσεων, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να επιλέξουν κατασκήνωση. 

Μετά την επιλογή των γονέων και την τελική έγκριση των ανωτέρω από την 

Διοίκηση του ΟΑΣΘ θα υπογράφονται τα ανάλογα ιδιωτικά συμφωνητικά με τους 

κατασκηνωτάρχες.  

 

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Ο ΟΑΣΘ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών 

σύμφωνα με τους όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού και της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο. Κατά τα λοιπά, 

ισχύουν τα οριζόμενα από το Ν. 4412/2016.  

 

ΣΤ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ  
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Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ιδιωτικό συμφωνητικό 

που θα υπογραφεί με βάση αυτή, διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Για τυχόν διαφορά ή διένεξη που θα ανακύψει κατά την εκτέλεση του ιδιωτικού 

συμφωνητικού αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης 

 

Θεσσαλονίκη 7/5/2018 

 

 

                                                                     Σάββας Αλ. Παναγιωτίδης 

                                                                  Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΣΘ 
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