ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
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Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του
σχολικού παραρτήματος 5ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου(περιοχή Σκάρα)

Στην Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου
Ωραιοκάστρου σήμερα 01-10-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε η
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου και έχοντας
υπ΄ όψη:α) την Δ4/64321/16-5-2008 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Εσωτερικών για την εκμετάλευση και λειτουργία των κυλικείων
δημόσιων σχολείων κάθε βαθμίδας
β) το γεγονός ότι δεν υπάρχει κυλικείο σε λειτουργία που να εξυπηρετεί το εν λόγω
σχολικό παράρτημα
Αποφασίζει
Α. Την διεξαγωγή δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου .Ο
διαγωνισμός θα γίνει σε συνάρτηση με α) την τιμή της προσφοράς η οποία πολ/ζεται
επί δύο β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου .Ένα μόριο γιά κάθε
χρόνο προϋπηρεσίας, με μέγιστο αριθμών μορίων τα οκτώ(08) γ) την πολυτεκνική
ιδιότητα πέντε μόρια (5).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά η κοινοτικά νομικά πρόσωπα .
β)Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,γνώστες της Ελληνικής
γλώσσας.
Το επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους
διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό
α) ΄Οσοι 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 τουΝ.3528/2007 ΦΕΚ 26τ.Α΄/9.2./07
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου η Ιδιωτικού
Σχολείου.
1.Τόπος του προς εκμίσθωση ακινήτου
Ο χώρος χρήζει διαμόρφωσης. Το ποσό που θα δαπανηθεί για την διαμόρφωση του
χώρου θα συμψηφιστεί αργότερα με το μίσθωμα προς την Σχολική Επιτροπή

2.Χρονική διάρκεια μίσθωσης
Από 1-11-2013 μέχρι 31-10-2019
3. Ελάχιστο όριο προσφοράς κατά μαθητή τον χρόνο
Τέσσερα ευρώ (4€ ) κατά μαθητή τον χρόνο. Αν κατά τη διάρκεια της ισχύος
της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου αυξηθεί η μειωθεί ο αριθμός των μαθητών
το κατά μαθητή ποσό που συμφωνήθηκε δεν μεταβάλλεται,Το ποσό αυτό θα
αναπροσαρμόζεται με απόφαση των υπουργών ΥΠΕΠΘ και Εσωτερικού .
4. Χρόνος και τρόπος καταβολής του ποσού
Το ποσό που θα συμφωνηθεί θα καταβάλλεται στην Σχολική Επιτροπή σε
τρείς (3) δόσεις ως εξής: 1η 30/11 , 2η 28/2 , 3η 31/5
5.Τόπος ,ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ωραιοκάστρου στις 24 Οκτωβρίου
2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
6.Περιγραφή των όρων στην προσφορά
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό
είναι:
α) Έγγραφη άιτηση 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
ενδιαφερόμενο.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.

γ) Βεβαίωση εμπειρίας 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 η φυγόδικος
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται εγγυητική επιστολή ποσού ύψους
300 ευρώ οποιασδήποτε τράπεζας ή ταμείου παρακαταθηκών και δανείων.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την
κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου στον οποίο κατακυρώθηκε η
παραχώρηση του κυλικείου , ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά το 20%
του ετησίου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσόν αυτό η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της
σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα , πλην της περιπτώσεως
καταγγελίας η προώρου λήξης της σύμβασης , οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής
Επίτροπής .
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι
εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου η ιδιωτικού σχολείου.
ι) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να
μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
Για τη συμμετοχή των δημοτικών η κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα
τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελείας , της υπεύθυνης
δήλωσης του Ν.1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.Απαιτείται ,όμως,
επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο
διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά η κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να
έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

