ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ
Τα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ ζην δηαγσληζκό
είλαη:
α) Έγγραθε αίηεζε κε πιήρε ζηοητεία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην
δηαγσληζκό.
β) Έγγραθε οηθολοκηθή προζθορά πνπ εκπεξηέρεη ην πξνζθεξόκελν
πνζό ζε επξώ γηα θάζε καζεηή, ε νπνία ζα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηό από
ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θιεηζηό αδηαθαλή θάθειν. Η πξνζθνξά πξέπεη λα
είλαη θαζαξνγξακκέλε ρσξίο μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο.
Τπρόλ δηόξζσζε κνλνγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν. Η Δπηηξνπή
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαηά ηνλ έιεγρν, αθνύ θαζαξνγξάςεη ηε
δηόξζσζε, ηε κνλνγξάθεη θαη ηε ζθξαγίδεη. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη,
όηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζώζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνύλ αζαθή θαηά
ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
γ) Πηζηοποηεηηθό προϋπερεζίας ζε εθκίζζωζε ζτοιηθού θσιηθείοσ από
ηελ αληίζηνηρε ζρνιηθή επηηξνπή.
δ) Πηζηοποηεηηθό ποισηεθλίας από ηνλ αξκόδην θνξέα.
ε) Πηζηοποηεηηθό θοροιογηθής ελεκερόηεηας
ζη) Πηζηοποηεηηθό Εηζαγγειίας όηη δελ είλαη θσγόποηλος ή θσγόδηθος.
δ) Πηζηοποηεηηθό Ποηληθού Μεηρώοσ
ε) Γηα ηε ζσκκεηοτή ζηο δηαγωληζκό θαηαβάιιεηαη ποζό εγγύεζες 300
Εσρώ ή αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή
ζ) Υπεύζσλε δήιωζε ηοσ Ν. 1599/86 ζηελ οποία λα δειώλεηαη όηη:
 Γελ απαζρνιείηαη ζην δεκόζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή
ζρέζε.
 Γελ είλαη ζπληαμηνύρνο
 Γελ είλαη αλάδνρνο εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ
ζρνιείνπ.
 Γελ έρεη θώιπκα δηνξηζκνύ ζην Γεκόζην ζύκθσλα κε ηα άξζξα 4, (παξ.
1, 2, 3 θαη 4), 5, 7, 8 θαη 9 ηνπ Ν. 3528/2007 ΦΔΚ 26 η.Α΄/9.2.07.
η) Πηζηοποηεηηθό δεκόζηας αξρήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε ηδηόηεηα
γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο.
ηα) Πηζηοποηεηηθό ηοσ Ε.Φ.ΕΤ.

ηβ) Βεβαίσζε από ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, πσο έρνπλ εμνθιεζεί
κηζζώκαηα ηνπ θπιηθείνπ (αθνξά κηζζσηέο θπιηθείνπ).
ηγ) Ό, ηη άιιν δηθαηνινγεηηθό ήζειε θξηζεί θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν ρσξίο λα
κεηαβάιινληαη νη βαζηθνί όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ.

Σεκείωζε: Ο πιεηνδόηεο πνπ ζα επηιεγεί νθείιεη λα πξνζθνκίζεη
πηζηοποηεηηθό σγείας από ηελ αξκόδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή.
Υποβοιή δηθαηοιογεηηθώλ
Προζεζκία σποβοιής ηωλ δηθαηοιογεηηθώλ ορίδεηαη ε Τρίηε 19.07.2022
θαη ώρα 09:30 π. κ.
Τα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηελ αξκόδηα γηα ηε
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ Τξηκειή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ Γληή ηνπ ζρνιείνπ
θαη ζα πξσηνθνιινύληαη.

