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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΕΚΜΙΘΩΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ
10ου ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΟΡΙΝΘΟΤ
Σο Νομικό Πρόςωπο Δημοςύου Δικαύου «χολικό Επιτροπό Μονϊδων Πρωτοβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ Δόμου Κορινθύων», λαμβϊνοντασ υπόψη:
• την Κ.Τ.Α. αριθμ.64321/Δ4/16-05-2008 (Υ.Ε.Κ.1003/30-05-2008 τεύχοσ Β΄) «Λειτουργύα
κυλικεύων δημοςύων ςχολεύων», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με την KYA αριθμ.
111526/Δ4/10-09-2010 και την ΚΤΑ αριθμ.Υ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΥΕΚ 2646/
25.08.2016 τ.Β΄).
• την με αριθμό 1/3/2019 απόφαςη του Δ.. του Ν.Π.Δ.Δ. «χολικό Επιτροπό Μονϊδων
Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Δόμου Κορινθύων» περύ «Προκόρυξησ δημόςιου πλειοδοτικού
διαγωνιςμού με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ για την εκμύςθωςη του κυλικεύου του 10ου
Δημοτικού χολεύου Κορύνθου».
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Δημόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ για την εκμύςθωςη ςχολικού
κυλικεύου του : 10ου Δημοτικού χολεύου Κορύνθου.
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί δημόςια την 15η Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και από
ώρα 12:00 έωσ 12:30 (η οποία ορίζεται και ωσ ώρα λήξησ παραλαβήσ των
προςφορών) ςτο Δημοτικό Κατάςτημα- Κολιάτςου 32 - και ςτην αίθουςα του
Δημοτικού υμβουλίου ςτο 2ο όροφο.
Πληροφορύεσ για τουσ όρουσ τησ ςχετικόσ διακόρυξησ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παύρνουν καθημερινϊ ςτα τηλϋφωνα τησ χολικόσ Επιτροπόσ Μονϊδων Πρωτοβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ Δόμου Κορινθύων 2741076353 και ςτο 27413-61000 καθώσ και ςτο
τηλϋφωνο τησ ςχολικόσ μονϊδασ 2741028419. Σα τεύχη τησ προκόρυξησ θα διατύθενται,
όλεσ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και από ώρα 9:00 π.μ. ϋωσ 14:00μ.μ. ςτο γραφεύο τησ χολικόσ
Επιτροπόσ .
Σα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κϊθε ενδιαφερόμενο εύναι:
α. Έγγραφη αύτηςη με πλόρη ςτοιχεύα για τη ςυμμετοχό του ςτο διαγωνιςμό.
β. Έγγραφη οικονομικό προςφορϊ που εμπεριϋχει το προςφερόμενο ποςό ςε ευρώ για
κϊθε μαθητό, η οπούα θα τοποθετεύται ςε ξεχωριςτό από τα ϊλλα δικαιολογητικϊ, κλειςτό

αδιαφανό φϊκελο. Η προςφορϊ πρϋπει να εύναι καθαρογραμμϋνη χωρύσ ξϋςματα,
ςβηςύματα, προςθόκεσ, διορθώςεισ. Συχόν διόρθωςη μονογρϊφεται από τον
ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπό διενϋργειασ του διαγωνιςμού κατϊ τον ϋλεγχο, αφού
καθαρογρϊψει τη διόρθωςη, τη μονογρϊφει και τη ςφραγύζει. Η προςφορϊ απορρύπτεται,
όταν υπϊρχουν ςε αυτό διορθώςεισ, οι οπούεσ την καθιςτούν αςαφό κατϊ την κρύςη τησ
Επιτροπόσ διενϋργειασ του διαγωνιςμού (ο αριθμόσ των μαθητών που φοιτούν ςτο
ανωτϋρω ςχολικό ςυγκρότημα ανϋρχεται ςτα 217 ϊτομα) .
γ. Πιςτοποιητικό προώπηρεςύασ ςε εκμύςθωςη ςχολικού κυλικεύου από την αντύςτοιχη
χολικό Επιτροπό.
δ. Πιςτοποιητικό πολυτεκνύασ από τον αρμόδιο φορϋα.
ε. Πιςτοποιητικό φορολογικόσ ενημερότητασ.
ςτ. Πιςτοποιητικό Ειςαγγελύασ ότι δεν εύναι φυγόποινοσ ό φυγόδικοσ (δεν απαιτεύται για
δημοτικϊ νομικϊ πρόςωπα).
ζ. Πιςτοποιητικό Ποινικού Μητρώου (δεν απαιτεύται για δημοτικϊ νομικϊ πρόςωπα).
η. Εγγύηςη ςυμμετοχόσ τριακοςύων (300,00) ευρώ. Η εγγύηςη επιςτρϋφεται ςτουσ
ςυμμετϋχοντεσ ατόκωσ μετϊ την κατακύρωςη του διαγωνιςμού, εκτόσ του υποψηφύου,
ςτον οπούο κατακυρώθηκε η παραχώρηςη του κυλικεύου και ο οπούοσ πρϋπει να
καταβϊλλει ςυμπληρωματικϊ αντύςτοιχο ποςό ό εγγυητικό επιςτολό που να καλύπτει
ςυνολικϊ το 20% του ετόςιου μιςθώματοσ ωσ εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.
θ. Τπεύθυνη δόλωςη Ν. 1599/1986 με την οπούα δηλώνει ότι δεν εύναι ανϊδοχοσ
εκμετϊλλευςησ ϊλλου κυλικεύου δημοςύου ό ιδιωτικού ςχολεύου (δεν απαιτεύται για
δημοτικϊ νομικϊ πρόςωπα).
ι. Πιςτοποιητικό δημόςιασ αρχόσ από το οπούο να προκύπτει η ιδιότητα γονϋα
μονογονεώκόσ οικογϋνειασ,
ια. Πιςτοποιητικό του ΕΥΕΣ και
ιβ. Ό,τι ϊλλο δικαιολογητικό όθελε κριθεύ κατϊ περύπτωςη αναγκαύο χωρύσ να
μεταβϊλλονται οι βαςικού όροι του διαγωνιςμού.
Για τη ςυμμετοχό των δημοτικών νομικών προςώπων απαιτεύται επιπλϋον αποδεικτικό
ϋγγραφο του εξουςιοδοτουμϋνου να ςυμμετϋχει ςτο διαγωνιςμό ατόμου.
Σα δημοτικϊ πρόςωπα που ςυμμετϋχουν πρϋπει να ϋχουν τη δυνατότητα λειτουργύασ
ςχολικών κυλικεύων εκ του καταςτατικού τουσ.
το διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτοί:
1. Όςοι απαςχολούνται ςτο Δημόςιο ό ςε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδόποτε εργαςιακό ςχϋςη.
2. υνταξιούχοι .
3. Όςοι ϋχουν κώλυμα διοριςμού ςτο Δημόςιο ςύμφωνα με τα ϊρθρα 4,(παρ. 1,2,3 και 4),
5,7,8 και 9 του Ν.3528/2007 ΥΕΚ 26 τ. Α'/9-2-07.
4. Όςοι εύναι ανϊδοχοι εκμετϊλλευςησ ϊλλου κυλικεύου Δημόςιου ό Ιδιωτικού
χολεύου.
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