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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΦΡΑΓΙΜΕΝΕ ΠΡΟΦΟΡΕ 

ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ 7ΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
 

Η Σχολικι Επιτροπι Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Αγίασ Παραςκευισ αφοφ ζλαβε 
υπόψθ:  

1. Τισ διατάξεισ τθσ με αρικμό 64321/Δ4/16.05.2008 ΦΕΚ 1003/τ.Β/30-05-2008 με κζμα 
«Λειτουργία κυλικείων Δθμοςίων Σχολείων» και τθν τροποποίθςθ τθσ με αρικμό 
111526/Δ4/10-09-2010/ΦΕΚ 1541/ τ.Β/ 15-09-2010 και τθν Νζα ΚΥΑ 
Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεφχοσ Β’) θ οποία  τροποποιεί τθν 
αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινι υπουργικι απόφαςθ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν 
αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινι υπουργικι απόφαςθ με κζμα «Λειτουργία κυλικείων 
δθμοςίων ςχολείων». 
2. Τθν με αρικμό 7/2020 ςυνεδρίαςι τθσ με 2ο κζμα  τθν μίςκωςθ του κυλικείου του  7ου 
Δθμοτικοφ Αγίασ Παραςκευισ. 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν μίςκωςθ του 
κυλικείου του 7ου Δθμοτικοφ Αγίασ Παραςκευισ, που βρίςκεται ςτθν οδό Λυκοφργου και 
Αρτζμωνοσ 15343 Αγία Παραςκευι. 

Η ανάκεςθ από τθν Σχολικι Επιτροπι τθσ λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ του κυλικείου 
γίνεται με βάςθ τθν ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεφχοσ Β’)  
και λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ: 

1. Η τιμι τθσ προςφοράσ 
2. Η προχπθρεςία ςε μίςκωςθ ςχολικοφ κυλικείου 
3. Η πολυτεκνικι ιδιότθτα 
4. Η μονογονεϊκι ιδιότθτα 
5. Η πιςτοποίθςθ του ΕΦΕΤ.  

Η μοριοδότθςθ των πιο πάνω γίνεται ωσ εξισ: 

Η τιμι τθσ προςφοράσ πολλαπλαςιάηεται επί δφο (2). Για κάκε χρόνο προχπθρεςίασ ςε 
ςχολικό κυλικείο, υπολογίηεται ζνα (1) μόριο με ανϊτατο τα οκτϊ (8) μόρια. Για τθν 
πολυτεκνικι ιδιότθτα υπολογίηονται μόρια ωσ ακολοφκωσ: 



Πολφτεκνοσ υποψιφιοσ εκμεταλλευτισ κυλικείου: πζντε (05) μόρια. 
Υποψιφιοσ εκμεταλλευτισ κυλικείου προερχόμενοσ από πολυτεκνικι οικογζνεια: τρία (03) 
μόρια. Μονογονεϊκι ιδιότθτα: τζςςερα (04) μόρια. Πιςτοποιθμζνοσ από τον ΕΦΕΤ 
υποψιφιοσ εκμεταλλευτισ κυλικείου: επιπλζον ζνα (01) μόριο. Πιςτοποιθμζνοσ είτε μζςω 
ΕΟΠΠΕΠ είτε μζςω εναλλακτικϊν ςχθμάτων (ΕΣΥΔ): δφο (02) μόρια. 

Η κατακφρωςθ γίνεται ςτον πλειοδότθ που ςυγκεντρϊνει τα περιςςότερα μόρια ςτο 
άκροιςμα των πιο πάνω κριτθρίων. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν 

1. Φυςικά, δθμοτικά πρόςωπα. 
2. Πολίτεσ των κρατϊν – μελϊν τθσ Ε.Ε., γνϊςτεσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ (Η 
γλωςςομάκεια διαπιςτϊνεται από τθν Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). 

Δεν γίνονται δεκτοί 

1. Όςοι απαςχολοφνται ςτο δθμόςιο ι ςε ΝΠΔΔ 
2. Συνταξιοφχοι 
3. Οι ζχοντεσ κϊλυμα διοριςμοφ ςτο Δθμόςιο 
4. Όςοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευςθσ άλλου κυλικείου Δθμόςιου ι Ιδιωτικοφ Σχολείου. 

Η ςφμβαςθ ιςχφει από τθν υπογραφι τθσ ζωσ 30 Ιουνίου 2029 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν μζχρι τισ 
11/06/2020 ημέρα Πέμπτη ςτο Γραφείο Παιδείασ του Διμου Αγίασ Παραςκευισ και ϊρα 
14:00 ή την Παραςκευή 12/06/2020 έωσ 10:00πμ ςτο Γραφείο του Διευκυντι του 
ςχολείου, θμζρα και ϊρα που κα γίνει θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά: 

1. Ζγγραφθ αίτθςθ με πλιρθ ςτοιχεία για ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό. 
2. Πιςτοποιθτικό προχπθρεςίασ ςε εκμίςκωςθ ςχολικοφ κυλικείου από αντίςτοιχθ 
ςχολικι επιτροπι. 
3. Πιςτοποιθτικό πολυτεκνίασ από αρμόδιο φορζα. 
4. Πρόςφατο πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. 
5. Πρόςφατο πιςτοποιθτικό ότι δεν είναι φυγόποινοσ ι φυγόδικοσ. 
6. Πρόςφατο πιςτοποιθτικό Ποινικοφ Μθτρϊου.  
7. Εγγφθςθ φψουσ 500€ με αντίςτοιχθ εγγυθτικι επιςτολι. Η εγγφθςθ επιςτρζφεται 
ςτουσ ενδιαφερομζνουσ υποψθφίουσ μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ εκτόσ του 
υποψθφίου ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ παραχϊρθςθ του κυλικείου, ο οποίοσ πρζπει να 
καταβάλλει ςυμπλθρωματικό ποςό ζτςι ϊςτε να καλφπτει ςυνολικά το 20% του ετιςιου 
μιςκϊματοσ ςαν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
παρακρατείται κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ και επιςτρζφεται άτοκα μετά τθν λιξθ 
τθσ, εκτόσ τθσ  περίπτωςθσ καταγγελίασ ι πρόωρου λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ, οπότε καταπίπτει 
υπζρ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ. Επίςθσ, καταβάλλει τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον Τφπο ωσ ο 
Νόμοσ ορίηει.  
8. Υπεφκυνθ Διλωςθ του νόμου 1599/86 ότι δεν είναι ανάδοχοσ εκμετάλλευςθσ άλλου 
κυλικείου δθμόςιου ι ιδιωτικοφ ςχολείου, ότι πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ 
64321/Δ4/16.05.2008 ΦΕΚ 1003/τ.Β/30-05-2008 και ότι αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ τθσ μίςκωςθσ.  

Τα δικαιολογθτικά με αρικμοφσ 1 ζωσ 8 κα τοποκετθκοφν ςε κλειςτό αδιαφανι φάκελο με 
τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ». 



9. Ζγγραφθ οικονομικι προςφορά που περιζχει το προςφερόμενο ποςό (αρικμθτικϊσ 
και ολογράφωσ) ςε ευρϊ για κάκε μακθτι. Η προςφορά πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ 
χωρίσ ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ ι διορκϊςεισ. 

Το δικαιολογθτικό με αρικμό 9 τοποκετείται ςε ξεχωριςτό κλειςτό αδιαφανι φάκελο με τθν 
ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά». 

Οι πιο πάνω δφο (2) φάκελοι κα τοποκετθκοφν ςε ζνα τρίτο κλειςτό αδιαφανι φάκελο ςτον 
οποίο κα αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό, με τθν 
ζνδειξθ «Προςφορά για το Διαγωνιςμό για τθν μίςκωςθ κυλικείου του 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
Αγίασ Παραςκευισ». Τα πιο πάνω δικαιολογθτικά κα κατατεκοφν ςε πρωτότυπα και όχι 
επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα ι απλά φωτοαντίγραφα, ςτο Γραφείο Παιδείασ Διμου Αγίασ 
Παραςκευισ, κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ. 

Στον ενδιαφερόμενο  κα δοκεί θ με αρικμό 64321/Δ4/16.05.2008 ΦΕΚ 1003/τ.Β/30-05-2008 
ΚΥΑ με κζμα «Λειτουργία κυλικείων Δθμοςίων Σχολείων» και θ τροποποίθςι τθσ με αρικμό 
111526/Δ4/10-09-2010/ΦΕΚ1541/τ.Β/15-09-2010, θ Νζα ΚΥΑ Φ2/1553/129578/ Δ1/ 
04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεφχοσ Β’) κακϊσ και θ με αρικμό ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 
ΦΕΚ1183/τ.Β/31-08-2006 Υ.Α. με κζμα «Υγειονομικι Διάταξθ αναφορικά με κανόνεσ 
υγιεινισ και κακοριςμόσ προϊόντων που διατίκενται από τα κυλικεία δθμοςίων και 
ιδιωτικϊν ςχολείων». 

 

Ο Πρόεδροσ 

Μαργαρίτθσ Γεϊργιοσ 

 
 


