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Για την ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Δάφνης .  
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης 
έχοντας υπόψη 
1) την υπ’ αριθμ.64231/Δ4/16-5-2008 Απόφαση ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.(ΦΕΚ 1003/30-

5-2008/τ΄.Β΄), που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων. 
2) Την υπ’ αριθμ.  18 /2015     Πράξη της Σχολικής Επιτροπής. 
3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης  αυτής δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α΄/θμιας 
Εκπαίδευσης με την  υπ΄αριθμ 18 /4-9-2015 απόφασή  του προκηρύσσει 
Δημόσιο  Πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την 
ανάδειξη πλειοδότη εκμίσθωσης του κυλικείου των 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Δάφνης   τον οποίο θα διενεργήσει η Επιτροπή  που ορίσθηκε με την υπ΄ αριθμ.  
18/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής. 
 
Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του 
σχολικού κυλικείου θα γίνει κατόπιν του διαγωνισμού σε συνάρτηση με  
α) την τιμή προσφοράς 
β) την προϋπηρεσία  σε μίσθωση σχολικού κυλικείου 
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα 
 
Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού ως εξής :  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς  έχουν Φυσικά πρόσωπα καθώς  και 
Δημοτικά ή Κοινοτικά  νομικά πρόσωπα . 

2. Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , γνώστες της ελληνικής 
γλώσσας  

3. Αποκλείονται των διαγωνισμών  α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε 
Ν.Π.Δ.Δ.  με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση  β)Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο 
Δημόσιο  σύμφωνα με τα άρθρα 4,(παρ.1,2,3και 4) , 5,7,8 και 9 του Ν.3528/2007 
ΦΕΚ 26τ.Α΄9-2-07.   γ) Συνταξιούχοι και δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης 
άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.  

4. Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ισχύει για έξι  χρόνια. 
5. Το ελάχιστο όριο προσφοράς  ορίζεται στα   δύο ευρώ    
    { 2,00 €  ανά μαθητή ετησίως (189 ημέρες εργάσιμες)   
6.Το συνολικό ποσό θα καταβάλλεται στη Σχολική Επιτροπή σε τρεις δόσεις.  
7.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου είναι :  
Α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.  
Β) Έγγραφη οικονομική  προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό ανά 
μαθητή η οποία θα τοποθετείται σε 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 την διόρθωση τη μονογράφει και 
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τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του 
Διαγωνισμού.  
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
Δ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. 
Ε) Πιστοποιητικό  Ποινικού Μητρώου 
ΣΤ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την 
αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή. 
Ζ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.   
Η) Ποσό εγγύησης για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό τριακόσια ευρώ  (300,00€ )  
ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. 
Θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου 
κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου. 
Ι) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά την περίπτωση αναγκαίο χωρίς να  
μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του Διαγωνισμού. 

 Για τη συμμετοχή των Δημοτικών Νομικών Προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά εκτός του Πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της Υπεύθυνης Δήλωσης του 
Νόμου 1599/86 και του αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου.  
Απαιτείται όμως επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να 
συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού 
τους.  
8) Τα  δικαιολογητικά θα υποβάλλονται  στην αρμόδια  για τη διενέργεια του 
Διαγωνισμού  Επιτροπή  μέσω του Διευθυντών  του  4ου Δημοτικού σχολείου Δάφνης 
κου Βεσκούκη Χρήστου   έως την 14η Οκτωβρίου   2015 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 
12.30 μμ.  και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της σχολικής επιτροπής.  
 Ή μη τήρηση των όρων της διακήρυξης (προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών 
κ.λπ.) συνεπάγεται και τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. 
 
9) Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η 
Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα προσφορά. 
Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι 
να υπάρξει πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων. 
 
10) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες 
Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π./ οικ.93828/(ΦΕΚ 
1183/31.8.2006,τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα 
είδη από τα σχολικά κυλικεία, απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η 
παραχώρηση σε άλλο άτομο, είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής, 
η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ καθώς και η έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας..  
                                                
11) Η αποσφράγιση των προσφορών  θα γίνει δημόσια ενώπιον της ορισθείσης 
τριμελούς Επιτροπής   στο Γραφείο του 4ου Δημοτικού Σχολείου  Δάφνης  την  14η 
Οκτωβρίου   2015   ημέρα Τέταρτη  και  ώρα 13.00 μ.μ.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται  στο  γραφείο των 
Σχολικών Επιτροπών επί της οδού Ηλιουπόλεως 120  τις ώρες 8.00– 2.30 τηλ. 210-
9760118 / 210-9750713 απ΄ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του 
διαγωνισμού.  
 
12) Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της 
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν , κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού , υποβάλλεται μέχρι 
και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του . Η επιτροπή 
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην σχολική επιτροπή 
που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού προκειμένου ν’ αποφανθεί 
τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της .  
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Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους  
προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.  
 
13) Η Σχολική Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης  υποχρεούται να έχει 
εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου 
να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
 
14) Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές 
συμβάσεις θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα 
έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης. 
 
15) Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δάφνης-
Υμηττού και του 4ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης και θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια 
εφημερίδα.  

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                          
  ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
      ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
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