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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρθ. Απόφασης Προέδρου  13/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΩΡΩΠΟΥ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωρωπού

Έχοντας  υπόψη:

1. Το  Ν.  1892/1990  Φ.Ε.Κ.  101  τ.Α'/31.7.1990  «Για  τον  εκσυγχρονισμό  και  την  ανάπτυξη  και  άλλες
διατάξεις» άρθρο 113 § 8.

2. Το  Ν.  1894/1990  Φ.Ε.Κ.  110  τ.Α'/27.8.1990  «Για  την  Ακαδημία  Αθηνών  και  άλλες  εκπαιδευτικές
διατάξεις» άρθρο 5.

3. Το Ν. 2327/1995 Φ.Ε.Κ. 156 τ.Α'/31.7.1995 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας
παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 10 § 8.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 τ. Α').

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.

6. Την υπ' αριθμ. Δ4/11927/3.2.2004 κοινή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 242 τ.Β'/9.2.2004.
7. Το Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. 114, τ.Α'/8.6.2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 243.
8. Την υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 Απόφαση ΥΠ.  .Β..Μ.Θ.( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη

λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.
9. Την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/ΔΙ/04-08-2016 (ΦΕΚ 26465/25-08-2016 τ. Β)
10. Το  με  αριθμό  πρωτ.  31/22-09-2017  αίτημα  της  Διεύθυνσης  του  1ου  Δημοτικού  Σχολείου  Νέων

Παλατίων Ωρωπού  «Περί διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης του σχολικού κυλικείου»
11. Τη με αρ. 13/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Ωρωπού  

με θέμα «Έγκρισης όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ΟΥ Δημοτικού Σχολείου Νέων
Παλατίων Ωρωπού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πλειοδοτικό  διαγωνισμό  με  κλειστές  προσφορές  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την    υψηλότερη  τιμή
προσφοράς  για  την  εκμίσθωση  και  εκμετάλλευση  του  κυλικείου  του  1ου Δημοτικού  Σχολείου  Νέων
Παλατίων.
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\ΑΡΘΡΟ 1 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  22  η   Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της
συνεδρίασης  11:30  π.μ. εντός  των  γραφείων  του  1ου Δημοτικού  Σχολείου  των  Νέων  Παλατίων
Ωρωπού

ΑΡΘΡΟ 2
Ανάθεση
Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου θα
γίνει κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με :

α) την τιμή προσφοράς 
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια
δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα
ε) την πιστοποίηση του Ε.Φ.Ε.Τ.

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε  γίνεται ως εξής:
Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε γίνεται ως εξής: 
Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο. 
II. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. 

Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08). 
III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως: 

• Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια 
• Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια 

IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια 
V. Πιστοποιημένος  από  τον  ΕΦΕΤ  υποψήφιος  εκμεταλλευτής  κυλικείου:  επιπλέον  ένα  (01)  

μόριο. 
VI. Πιστοποιημένος  είτε  μέσω  ΕΟΠΠΕΠ  είτε  μέσω  εναλλακτικών  σχημάτων  (ΕΣΥΔ):  δύο  (02)  

μόρια.

ΑΡΘΡΟ 3
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.

ΑΡΘΡΟ 4
Χρόνος ισχύος σύμβασης
Η  σύμβαση,  που  θα  υπογραφεί  θα  ισχύσει  για  εννέα  χρόνια,  αρχομένης  από  της  υπογραφής  του
συμβολαίου, και θα λήγει την 30η Ιουνίου του ένατου έτους χωρίς καμία περαιτέρω παράταση. 
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Ο εκμεταλλευτής του  κυλικείου  έχει  την  υποχρέωση να  αναλάβει  υπηρεσία εντός  30  ημερών από την
έναρξη του διδακτικού έτους.  Σε  διαφορετική περίπτωση λύεται  η  συνεργασία  και  η  Σχολική Επιτροπή
καταγγέλλει την σύμβαση.»
Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί εγκαίρως ο μισθωτής οφείλει να αναλάβει υπηρεσία εντός
30 τριάντα ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου.

ΑΡΘΡΟ 5
Δημοσίευση
Προκήρυξη  του  διαγωνισμού  θα  τοποθετηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  σχολείου,  στον  πίνακα
ανακοινώσεων  στο  ισόγειο  του  Δημαρχείου  Ωρωπού  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
Η περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και του διαγωνισμού και της διενέργειας  του
ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες. Η προθεσμία μεταξύ της προκήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισμού
και της διενέργειας το ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.
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.

ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

1. Έγγραφη αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του όνομα, Επώνυμο, Δ/νση, Τηλ/νο, ΑΦΜ, ΔΟΥ) για τη συμμετοχή
του στο διαγωνισμό.

2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
3. 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. 
4. Εγγύηση  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό.  Ως  εγγύηση  γραμμάτιο  σύστασης  παρακαταθήκης  του  Ταμείου

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ή  εγγυητική  επιστολή αναγνωρισμένης  τραπέζης,  ποσού  300,00€ για  την
διασφάλιση των όρων διεξαγωγής της διαγωνισμός με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου,
που θα επιστραφεί όταν λήξει η διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, εκτός του γραμματίου του επιτυχόντος
πλειοδότη, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μέχρι την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως.

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το οποίο να προκύπτει  ότι  είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε
γνώση  των  όρων  διακήρυξης  της  υπ΄αριθ.  13/2017  απόφασης  Διοικητικού  Συμβουλίου  Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής, ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,  

8. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
9. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα. 
10. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. 
11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία δηλώνεται ότι

δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.
12. Πιστοποιητικό δημόσιας  αρχής  από το οποίο να προκύπτει  η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής  οικογένειας

(κατά περίπτωση)
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13. Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ 

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός
του  Πιστοποιητικού  Εισαγγελίας,  της  Υπεύθυνης  δήλωσης  του  Ν.  1599/1986  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.

ΑΡΘΡΟ 7
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού
Η  Επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού  συγκροτείται  με  πράξη  του  Προέδρου  της  Σχολικής
Επιτροπής και αποτελείται από το Διευθυντή του σχολείου, από εκπρόσωπο του Δήμου στη Σχολική
Επιτροπή και τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων ή τον εκπρόσωπο των γονέων στη Σχολική Επιτροπή,
αν υπάρχει σύλλογος.
Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  σύλλογος  γονέων,  στην  Επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού
συμμετέχει εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων.
Σε περίπτωση συστέγασης πολλών σχολικών μονάδων ορίζεται στην Επιτροπή αυτή ένας Διευθυντής
σχολικής  μονάδας  και  ένας  πρόεδρος  συλλόγου  γονέων  ή  εκπρόσωπος  των  γονέων  με  κλήρωση
ενώπιον ειδικής συνεδρίας της Σχολικής Επιτροπής, κατά την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Σε
περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 8
Τρόπος κατάθεσης προσφορών     
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν  δικαιολογητικά του άρθρου 6
της  παρούσας  στην  αρμόδια  για  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  Επιτροπή  μέσω  του  Διευθυντή  του
σχολείου και να πρωτοκολληθούν στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.
Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευσης της
περίληψης της παρούσας διακήρυξης, ήτοι  22/12/2017 
Οι  προσφορές  παραλαμβάνονται  από την  οριζόμενη  Επιτροπή που διενεργεί  την  διαγωνισμό  κατά την
οριζόμενη  από  την  διακήρυξη  ώρα  παραλαβή  του  από  τον  πρόεδρο  της  σχολικής  επιτροπής  με
εγγεγραμμένο τον αριθμό πρωτοκόλλου
 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 1 της παρούσης. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 
Προσφορές  που  υποβάλλονται  στην  Επιτροπή  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, δηλαδή: 
    Προς: Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ωρωπού
γ. Ο  λόγος  της  προσφοράς,  δηλαδή :  Προσφορά  για  την  εκμίσθωση  κυλικείου  του  1ου Δημοτικό  

Σχολείου Νέων Παλατίων Ωρωπού
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 22/12/2017
ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
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Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάξει εύλογη προθεσμία για την
προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 9
Προσφορές
Οι προσφορές υποβάλλονται,  μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο,  ο οποίος θα φέρει τις  ενδείξεις  που
αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο της παρούσης. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα οικονομικά στοιχεία
της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση,  αυτή πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από τον
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές
και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται
όταν  υπάρχουν  σε  αυτή  διορθώσεις,  οι  οποίες  την  καθιστούν  ασαφή  κατά  την  κρίση  του  οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 10
Εγγυήσεις
Ως εγγύηση συμμετοχής στην διαγωνισμό κατατίθεται γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τραπέζης, ποσού 300,00€ 
Η  εγγύηση  αυτή  επιστρέφεται  στους  ενδιαφερόμενους  υποψηφίους  μετά  την  κατακύρωση  του
διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος
πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά
το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται
μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας πρόωρης λήξης της σύμβασης οπότε καταπίπτει
υπέρ της σχολικής επιτροπής. 

Περιεχόμενο Εγγύησης
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα
να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
- Την ημερομηνία έκδοσης
- Τον εκδότη
- Τον Φορέα προς τον οποίο απευθύνεται
- Τον αριθμό της εγγύησης
- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
- Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία της διαγωνισμός (για την εγγύηση συμμετοχής)
- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως.
- Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής που διενεργεί
την διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή
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ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
-  Ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσόν  της  κατάπτωσης  υπόκειται  σε  πάγιο  τέλος
χαρτοσήμου.
- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης
- Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
απλό έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής που διενεργεί την διαγωνισμό 

Προσφορές  χωρίς  εγγύηση ή χωρίς  την  προσήκουσα κατά τα ανωτέρω,  εγγύηση  θα απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  ισχύει  ως  ένα  μήνα  μετά  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού  (για  την
εγγύηση συμμετοχής), ή μέχρι την λήξη της σύμβασης (για την εγγύηση καλής εκτέλεσης).

ΑΡΘΡΟ 11
Τιμή Προσφοράς
Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται τουλάχιστον στα  4 Ευρώ ανά μαθητή
ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού 
π.χ.  ελάχιστη  τιμή   4,00€  ανά  μαθητή  Χ  289  μαθητές που  φοιτούν  στο  1ο Δημοτικό  Σχολείο  Νέων
Παλατιών = …………...€ ετήσιο μίσθωμα.
Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να
προσκομίσουν  την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα  νέα  έγγραφη  προσφορά.  Η  διαδικασία  αυτή  μπορεί  να
επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό
μορίων.

ΑΡΘΡΟ 12
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της νομιμότητας 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  γνωμοδότηση  της  στη  Σχολική
Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για
την αποδοχή ή την απόρριψή της.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται

δεκτές. Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη
φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται.

ΑΡΘΡΟ 13
Αρμόδιο όργανο κατακύρωσης
Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει
το  δικαίωμα  να  μην  κατακυρώσει  το  διαγωνισμό,  εφόσον  κρίνει  τις  προσφορές  απαράδεκτες  ή  για
οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

ΑΡΘΡΟ 14
Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δε διαθέτει  βεβαίωση παρακολούθησης  σεμιναρίου
υγιεινής  και  ασφάλειας  τροφίμων  του  Ε.Φ.Ε.Τ  υποχρεούται  να  το  παρακολουθήσει  προσκομίζοντας  τη
σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή εντός ενός έτους μετά την υπογραφή της συμβάσεως.
Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με
την  υπ’  αρ.  ΔΥ1γ/Γ.Π.  /οικ.93828/  (Φ.Ε.Κ.  1183/31.8.2006,τ.  Β΄)  απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας  και
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Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  όπως  αυτή  διαμορφώνεται  κάθε  φορά,  με  την  οποία  καθορίζονται  τα
προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
Η  παρουσία  του  εκμεταλλευτή  στο  κυλικείο  τις  ώρες  λειτουργίας  του  είναι  απαραίτητη.  Δύναται  να
επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο
θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και
4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), "Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ."». 
Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές
μισθώσεις.

ΑΡΘΡΟ 15
Μίσθωμα
Ο εκμεταλλευτής του σχολικού κυλικείου καταβάλλει στην αρμόδια Σχολική Επιτροπή κατ’ έτος το ποσό που
συμφωνήθηκε σε 3 δόσεις, την Πρώτη σε δέκα ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, τη Δεύτερη την 28η

Φεβρουαρίου και την Τρίτη την 31η Μαΐου.
Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: υ=1/189ΧαΧβΧγ, όπου υ= το ύψος των
δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις
ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη
φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση. Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι
εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του
σχολείου.
«Τα  μισθώματα  των  σχολικών  κυλικείων  αποτελούν  έσοδο  της  αρμόδιας  Σχολικής  Επιτροπής  και
εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις».

ΑΡΘΡΟ 16
Σύμβαση
Η σύμβαση υπογράφεται από την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από τον υποψήφιο, που έχει
συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.
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.
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.
Αν για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του πλειοδότη δεν είναι δυνατή η έκδοση της απαιτούμενης
αδείας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, η μισθωτική σύμβαση λύεται
αυτοδικαίως  χωρίς  ο  πλειοδότης  να  δικαιούται  καμίας  μορφής  αποζημίωση,  η  δε  Σχολική  Επιτροπή
δικαιούται εύλογης αποζημίωσης αν ο πλειοδότης γνώριζε το κώλυμα που συνέτρεχε στο πρόσωπό του και
δολίως το υπέκρυψε.
Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει
μέχρι την 30η Ιουνίου του πρώτου έτους.  Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι
μειωμένο  κατά  το  ποσό  που  αντιστοιχεί  αναλογικά  στο  σύνολο  των  εργασίμων  ημερών  του  χρονικού
διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου.

ΑΡΘΡΟ 17
Επανάληψη διαγωνισμού
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Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία Σε περίπτωση
αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που
διαθέτει  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις,  αφού  υποβάλλει  τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  από  την
απόφαση  αυτή.  Σε  περίπτωση  μη  ύπαρξης  ενδιαφερομένων  για  απευθείας  ανάθεση,  μπορεί  να  γίνει
απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που
απασχολείται  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας.  Οι  όροι  της  απευθείας  ανάθεσης  δεν  μπορεί  να  είναι
δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης . Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσης απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 18
Λοιπά
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υπ’ αρ.
64321/Δ4/16-5-2008 Απόφαση Υπουργού Εσωτερκών – Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων( ΦΕΚ 1003/30-
5-2008/τ΄. Β΄) που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
με την .

Ωρωπός  28/09/2017
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΧΟΡΜΟΒΙΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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