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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  

1ου ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», λαμβάνοντας υπόψη: 

• την Κ.Υ.Α. αριθμ.64321/Δ4/16-05-2008 (Φ.Ε.Κ.1003/30-05-2008 τευχος Β΄) «Λειτουργία 
κυλικείων δημοσίων σχολείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την KYA αριθμ. 
111526/Δ4/10-09-2010 και την ΚΥΑ αριθμ.Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/ 
25.08.2016 τ.Β΄). 

•    την με αριθμό 17/44/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» περί   «Προκήρυξης δημόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του 
σχολικού κυλικείου του 1ο ΕΠΑΛ Κορίνθου».  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση σχολικού 
κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Κορίνθου.   
Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί δημόσια την 26η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και 
από ώρα 11:00 έως 11:30 (η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών) στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής – Κύπρου 84.    
Πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παίρνουν καθημερινά στα τηλέφωνα της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων 27410-76353, και στο γραφείο της σχολικής μονάδας 
2741083808. Τα τεύχη της προκήρυξης θα διατίθενται, όλες τις εργάσιμες ημέρες και από 
ώρα 9:00 π.μ. έως 14:00μ.μ. στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής.  
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι: 
α.  Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό . 
β.  Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για 
κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά, κλειστό 
αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφε-
ρόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη 
διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε 
αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού (ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στην ανωτέρω σχολική 
μονάδα ανέρχεται στα 100 άτομα) . 

ΑΔΑ: 9ΦΜ746ΜΤΦΜ-ΣΚΗ



 
γ.  Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη 
Σχολική Επιτροπή. 
δ.  Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα. 
ε.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
στ. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος (δεν απαιτείται για 
δημοτικά νομικά πρόσωπα). 
ζ. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα). 
η. Εγγύηση συμμετοχής τριακοσίων (300,00) ευρώ. Η εγγύηση επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες ατόκως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του υποψηφίου, 
στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου και ο οποίος πρέπει να 
καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει 
συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
θ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι δεν είναι ανάδοχος 
εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου (δεν απαιτείται για 
δημοτικά νομικά πρόσωπα).  
ι. Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα 
μονογονεϊκής οικογένειας,  
ια. Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ και  
ιβ. Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να 
μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού. 
Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτείται επιπλέον αποδεικτικό 
έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετέχει στο διαγωνισμό ατόμου.  
Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας 
σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους. 
 Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 
1. Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. 
2. Συνταξιούχοι . 
3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4,(παρ. 1,2,3 και 4), 
      5,7,8 και 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α'/9-2-07.  
4. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου. 
 
                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ 
 

 

                                                                                                                    ΤΑΓΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
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