
 
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών 
 

 

Διακήρυξη ΔΥΠ - 618810/2018 

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.com.gr) προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 
 του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του 

κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222του ν. 
4412/2016 

 
 της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ’ αριθ. 128 /08.11.2016  απόφασή του, η οποία 
έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn 

 
 Του άρθρ. 22 (Κεφάλαιο Δ) του Ν. 4491/1966, σύμφωνα με το οποίο η τότε Διεύθυνση 

Ασφάλισης Προσωπικού της ΔΕΗ (ΔΑΠ-ΔΕΗ), ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης του 
προσωπικού της, ανέλαβε την υποχρέωση να δημιουργήσει ή να διοργανώσει παιδικές 
κατασκηνώσεις για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της 

 
 Της από 27.9.1983 ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ  (Κεφ. Η΄ §α), με την οποία 

θεσμοθετήθηκε η λειτουργία, από το 1984, παιδικών εξοχών για τα παιδιά των 
ασφαλισμένων του ν. 4491/1966 σε εκτάσεις που διέθετε η ΔΕΗ ή τις οποίες θα 

μίσθωνε για το σκοπό αυτό από το Δημόσιο 
 

 Της από 20. 9.1985 ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ (Κεφ. Δ΄§ 2),με την οποία η Επιχείρηση 
ανέλαβε την υποχρέωση να συνάπτει συμβάσεις με ιδιωτικές κατασκηνώσεις για τα 
παιδιά των μισθωτών και συνταξιούχων της. Σε περίπτωση που αδυνατούσε να 
συμβληθεί με κατασκηνώσεις ή να καλύψει όλα τα παιδιά των μισθωτών και 
συνταξιούχων, η Επιχείρηση είχε την υποχρέωση να καταβάλει έξοδα εξοχής μέχρι του 

ποσού των 27.000 δρχ. επί αποδώσει λογαριασμού και εφόσον προσκομιζόταν από τον 
ενδιαφερόμενο μισθωτό βεβαίωση της κατασκήνωσης και αντίστοιχες αποδείξεις 
 

 Της από 28.2.1990 ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ (Κεφ. ΣΤ. § 2.β ), με την οποία συστάθηκε 
ομάδα εργασίας για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Επιχείρησης για 
ίδρυση παιδικών κατασκηνώσεων και παραθεριστικών κέντρων 
 

 Της Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΗ 215/1996, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή από 
το 1996 και εφεξής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Επιχείρησης παιδιών ΑΜΕΑ 
μέχρι 14 ημέρες σε ειδικές ιδιωτικές κατασκηνώσεις 

 
 

 Της παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν . 2919/2001 «Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 34 

του ν. 2773/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ΔΕΗ θα εξακολουθήσει να καλύπτει 
τις κοινωνικές παροχές που έχουν συμφωνηθεί με ΕΣΣΕ και ιδίως των ετών 1983, 
1984, 1985, 1990 μεταξύ της πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης 
Προσωπικού (ΑΣΟΠ) και της Επιχείρησης…» 

http://www.dei.com.gr/
https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn


 

 Της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα καθορίσει, το ύψος του ημερήσιου 

τροφείου κατασκηνώσεων κατά τη θερινή περίοδο 2018   
 

 
 Της με αρ. πρωτ. 237/18.4.2018  εισήγησης της ΔΑΝΠΟ προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΔΕΗ Α.Ε., περί έγκρισης του κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2018  της ΔΕΗ 
Α.Ε  
 

 Της με αρ. 40/27.4.2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. με την οποία αποφάσισε:   
 

A.  Την υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος για το έτος 2018 με τη 
διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σφραγισμένες 
προσφορές, με αντικείμενο τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν 
κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό: 
α) των παιδιών τυπικής ανάπτυξης των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε., ηλικίας 

6 έως 16 ετών, με ανώτατο όριο φιλοξενίας τις είκοσι δύο (22) ημέρες για 
κάθε κατασκηνωτική περίοδο (Α’, Β’ και Γ΄ κατασκηνωτικές περίοδοι) καθώς και  
β) των παιδιών  με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 6 έως 16 ετών,  σε 
κατασκηνώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και για διάστημα δεκατεσσάρων 
(14) ημερών  για την κατασκηνωτική περίοδο Δ’.  
 

Β.  Την κάλυψη κόστους του ημερήσιου τροφείου όπως αυτό καθοριστεί για το τρέχον 

έτος από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του  Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για τις ημέρες που 
αντιστοιχούν σε μια (1) κατασκηνωτική  περίοδο, για κάθε παιδί εργαζομένου, με 
την προσκόμιση σχετικού παραστατικού και βεβαίωση από την κατασκήνωση  του 
αριθμού των ημερών φιλοξενίας του παιδιού 
  

 

όλους τους ενδιαφερόμενους σε διαγωνισμό, με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης 
της σύμβασης την πληρότητα των δικαιολογητικών των φακέλων Α και Β των προσφορών 
τους, προκειμένου να αναδειχθεί Ανάδοχος με αντικείμενο «τη σύναψη συμβάσεων με 
ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον 
παραθερισμό παιδιών των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε., ηλικίας 6 έως 16 ετών, για την 
θερινή περίοδο 2018» συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ΕΥΡΩ.    

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει, στην αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού 
ή στο πρωτόκολλο της ΔΥΠ ή ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο 
πρωτόκολλο της ΔΥΠ (με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το 
χρόνο άφιξης), μέχρι τις  11.06.2018   και ώρα 09.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών), σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, τα τεύχη της οποίας έχουν 
αναρτηθεί και διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ 
http://www.dei.com.gr → διακηρύξεις διαγωνισμών → Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών 
Λειτουργιών → Διακήρυξη ΔΥΠ – 618810/2018. 

 

ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΥΠ (Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210-5270826) 
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