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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΩΡΩΠΟΥ.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωρωπού προκηρύσσει ανοιχτό
πλειοδοτικό διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Νέων Παλατίων Ωρωπού.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 11:30
π.μ. εντός των γραφείων του 1ου Δημοτικού Σχολείου των Νέων Παλατίων Ωρωπού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό :
α)    Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, ( παρ. 1,2,3 και 4,5,7,8,9  του  

Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26τ. Α΄/ 9-2-07.
δ)  Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

Η σύμβαση,  που θα υπογραφεί θα ισχύσει  για  εννέα (9) χρόνια ,  αρχομένης  από της υπογραφής του
συμβολαίου, και θα λήγει την 30η Ιουνίου του ένατου έτους χωρίς καμία περαιτέρω παράταση. 
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επισκεφτούν  κατόπιν  ραντεβού  με  τον  Διευθυντή  του  σχολείου  τις
εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας για να έχουν ιδίαν άποψη του χώρου.
Περίληψη της προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, στον
πίνακα  ανακοινώσεων  στο  ισόγειο  του  Δημαρχείου  Ωρωπού  και  στο  πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  επίσης  θα
δημοσιευτεί μία φορά στον Ελληνικό Τύπο  «Εφημερίδα Συνείδηση» και στην «Εφημερίδα Αμαρυσία» και θα
αναρτηθεί στη επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ωρωπού www  .  oropos  .  gov  .  gr
Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθυνθούν  στα  γραφεία  της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Κάλαμο Ωρωπού και στο γραφείο του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. 
Για την συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητικής συμμετοχής ποσού 300,00€
Ο  εκμεταλλευτής  του  σχολικού  κυλικείου  υποχρεούται  να  εξοφλήσει  τα  έξοδα  δημοσίευσης  της
προκήρυξης του κυλικείου στον τοπικό τύπο σύμφωνα με το νόμο 3801/4-9/2009 ΦΕΚ Α’ 163 άρθρο 46
παράγραφος 3.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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