INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.10.31 10:30:08
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 685ΠΟΞΥ6-ΥΩΨ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ: 31/10/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 259
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για μίσθωση του κυλικείου του Συγκροτήματος ΕΠΑ.Λ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ)
Η Σχολική Επιτροπή Β΄/Θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, προκηρύσσει, Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση της εκμετάλλευσης του σχολικού
κυλικείου του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑ.Λ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί δημόσια στο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου
(Ισόγειο, αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) επί της οδού Ιάσονος &
Εθν. Αντίστασης 1, Λουτράκι. την 13η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα της εβδομάδας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ έως 10.30 π.μ (η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης
παραλαβής των προσφορών).
Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της σχετικής Διακήρυξης οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Β΄/θμιας Σχολικής
Επιτροπής, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, οδός Ιάσονος και Εθνικής Αντιστάσεως
1(έναντι κτιρίου ΚΕΠ), 2ος όροφος, τηλ, 27443/60101, από όπου μπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, όλες τις εργάσιμες ημέρες
και από ώρα 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά, που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ
για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται και αυτή μέσα στο φάκελο με τα
δικαιολογητικά, αλλά
σε ξεχωριστό κλειστό και αδιαφανή φάκελο,
καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, στην οποία
επίσης θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος. Τυχόν
διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.
Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ευρώ ανά μαθητή
ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη
διαδικασία του διαγωνισμού.
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί το ποσό των 300,00 € ή
αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Στους αποτυχόντας του διαγωνισμού, το ποσό αυτό
θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, στον δε πλειοδότη που κατακυρώθηκε
η παραχώρηση του κυλικείου θα παρακρατηθεί καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης,
ο οποίος θα πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικό αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική
επιστολή που να καλύπτει συνολικά του 20 % του ετησίου μισθώματος ως Εγγύηση
Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την
αντίστοιχη σχολική κοινότητα.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν
απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά
νομικά πρόσωπα)
η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης
άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου(με σφραγίδα γνήσιου
υπογραφής). (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)
Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων
απαιτείται επιπλέον, αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να συμμετέχει
στο Διαγωνισμό ατόμου.
Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα
δηλώνει ότι:
- έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης κα των στοιχείων που τη
συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του
συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς(με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής).
ι) Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας.
ια) Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ
Ιβ) ό, τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να
μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του Διαγωνισμού.
Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει
στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ του ,
διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο έγγραφο
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής) αλλιώς θεωρείται ότι
μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να
τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν
και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής
εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά
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Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή
σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) 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΄΄ /9/2/2007.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού
Σχολείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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