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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΦΡΑΓΙΜΕΝΕ ΠΡΟΦΟΡΕ  ΓΙΑ ΣΗ 
ΜΙΘΩΗ ΣΡΙΩΝ (3) ΚΤΛΙΚΕΙΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ   
 

Η  Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Ακθναίων, αφοφ ζλαβε 
υπόψθ:  

 Τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 64321/Δ4/16-05-2008 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1003/τ. Β’ /30-05-
2008 ) με κζμα « Λειτουργία κυλικείων Δθμοςίων Σχολείων». 

 Τθν με αρίκμ. 111526/Δ4 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1541/τ.Βϋ/15-09-2010) που τροποποιεί το 
πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 26 τθσ αρικμ. 64321/Δ4 /16-05-2008 Κ.Υ.Α. 
(Φ.Ε.Κ. 1003/τ. Β’/30-05-2008). 

 Τθν με αρίκμ. Φ2/1553/129578/Δ1 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 2646/τ.Βϋ/25-08-2016) που 
τροποποιεί τθν αρικμ. 64321/Δ4/16-05-2008 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1003/τ. Β’ /30-05-
2008 ) με κζμα « Λειτουργία κυλικείων Δθμοςίων Σχολείων και τθν 

     αρίκμ. 111526/Δ4 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1541/τ.Βϋ/15-09-2010) ) που τροποποιεί το   
      πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 26 τθσ αρικμ. 64321/Δ4 /16-05-2008 Κ.Υ.Α.  
     (Φ.Ε.Κ. 1003/τ. Β’/30-05-2008). 

 τθν με αρικμ 297/14-09-2017/πράξθ τθσ 10θσ Συνεδρίαςθσ τθσ Σχολικισ 
Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Ακθναίων, θ οποία 
αναφζρεται ςτθν διενζργεια του ςχετικοφ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ 
μίςκωςθσ κυλικείων των ςχολείων του Διμου Ακθναίων . 

 
Ρ  Ο Κ Η  Υ Σ Σ Ε Ι  

Δθμόςιο πλειοδοτικό επαναλθπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν 

μίςκωςθ των  κυλικείων των ςχολείων ι των ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων που εμφανίηονται 

ςτον ςυνθμμζνο πίνακα.  

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  

Η ανάκεςθ από τθ Σχολικι Επιτροπι τθσ λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ των κυλικείων των 

δθμοςίων ςχολείων Β/κμιασ Εκπ/ςθσ γίνεται με βάςθ τα ανωτζρω ςχετικά. Για τθν ανάδειξθ 

του αναδόχου λαμβάνονται υπόψθ: 

α) Η τιμι τθσ προςφοράσ, 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 
Ρλθροφορίεσ  : Κωνςταντίνα Μεντηζλου 
Τθλζφωνο       : 2105127789 
email                : sxol.ep.d.e.dim.ath@gmail.com 
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β) Η προχπθρεςία ςε μίςκωςθ ςχολικοφ κυλικείου, 

Δεν γίνονται δεκτοί ςτο πλειοδοτικό διαγωνιςμό: 

α) Πςοι απαςχολοφνται ςτο δθμόςιο ι ςε Ν.Ρ.Δ.Δ. με οποιαδιποτε εργαςιακι ςχζςθ  
β) Συνταξιοφχοι 
γ) Πςοι ζχουν κϊλυμα διοριςμοφ ςτο Δθμόςιο ςφμφωνα με τα άρκρα 4, (παρ. 1, 2,3 

και 4) 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26τ.Α'/9.2.07 
δ) Πςοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευςθσ άλλου κυλικείου Δθμόςιου ι Ιδιωτικοφ 

Σχολείου 

Η ςφμβαςθ ιςχφει για εννζα χρόνια, αρχίηει τθν 1θ Φεβρουαρίου 2018 και λιγει τθν 30θ 

Ιουνίου 2027, χωρίσ καμίαν περαιτζρω παράταςθ . 

 
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μζροσ ςτον πλειοδοτικό διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλουν, 

ςτα ςχολεία για τα κυλικεία των οποίων ενδιαφζρονται,  τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 

1. Ζγγραφθ αίτθςθ με πλιρθ ςτοιχεία για ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό.(Σχετικό 
Υπόδειγμα επιςυνάπτεται) 

2. Ριςτοποιθτικό προχπθρεςίασ ςε εκμίςκωςθ ςχολικοφ κυλικείου από τθν αντίςτοιχθ 
ςχολικι επιτροπι. 

3. Ριςτοποιθτικό πολυτεκνίασ από τον αρμόδιο φορζα.  

4. Ρρόςφατο Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ  

5. Ρρόςφατο Ριςτοποιθτικό Ειςαγγελίασ ότι δεν είναι φυγόποινοι ι φυγόδικοι. 

6. Ρρόςφατο Ριςτοποιθτικό Ροινικοφ Μθτρϊου 

7. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό καταβάλλεται ποςό εγγφθςθσ 300,00 Ευρϊ ι 
αντίςτοιχθ εγγυθτικι επιςτολι. Η εγγφθςθ αυτι επιςτρζφεται ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ υποψιφιουσ μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ εκτόσ του 
υποψθφίου  ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ παραχϊρθςθ του κυλικείου, ο οποίοσ 
πρζπει να καταβάλει ςυμπλθρωματικά αντίςτοιχο ποςό ι εγγυθτικι επιςτολι που 
να καλφπτει ςυνολικά το 20% του ετιςιου μιςκϊματοσ ωσ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Το ςφνολο των μακθτϊν κατ’ ζτοσ διαφζρει για κάκε 
ςχολείο και οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν ςχετικι βεβαίωςθ για το 
ςχολικό ζτοσ 2017-18 μαηί με τθν παροφςα διακιρυξθ. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ  ι θ 
εγγυθτικι επιςτολι, παρακρατείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και 
επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ άτοκα, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ καταγγελίασ ι 
προϊρου λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ, οπότε καταπίπτει υπζρ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ. Η 
επιςτροφι των εγγυιςεων ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οι οποίοι τελικϊσ δεν 
πλειοδότθςαν, κα γίνει μετά τθν εκδίκαςθ τυχόν ενςτάςεων και πάντωσ όχι πριν 
τθν παρζλευςθ τριϊν εργαςίμων θμερϊν. 

8. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία δθλϊνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι 
εκμετάλλευςθσ άλλου κυλικείου δθμοςίου ι ιδιωτικοφ ςχολείου, ότι πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ των διατάξεων με κζμα «Λειτουργία κυλικείων Δθμοςίων Σχολείων» 
και ότι αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 
τθσ μίςκωςθσ.  
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Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά κα τοποκετοφνται ςε κλειςτό αδιαφανι φάκελο με τθν 
ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ» 

9. Ζγγραφθ οικονομικι προςφορά όπου καταγράφεται το προςφερόμενο ποςό ςε 
ευρϊ ανά μακθτι (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ). Η οποία τοποκετείται ςε ξεχωριςτό 
από τα άλλα δικαιολογθτικά κλειςτό αδιαφανι φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι 
προςφορά». Η προςφορά πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ χωρίσ ξζςματα, 
ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Τυχόν διόρκωςθ μονογράφεται από τον 
ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο, αφοφ 
κακαρογράψει τθ διόρκωςθ, τθ μονογράφει και τθ ςφραγίηει. Η προςφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ, οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι 
κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

10. Ριςτοποιθτικό Δθμόςιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει θ ιδιότθτα γονζα  
μονογονεϊκισ οικογζνειασ . 

11. Ριςτοποιθτικό του ΕΦΕΤ. 

Οι παραπάνω 2 (δφο) ςφραγιςμζνοι φάκελοι (φάκελοσ δικαιολογθτικών ςυμμετοχισ και 
φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ), κα τοποκετοφνται ςε ζνα ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο 
με τθν ζνδειξθ  
«Προςφορά για το Διαγωνιςμό για τθν μίςκωςθ κυλικείου του ……….(όνομα του ςχολείου 

ι του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ» 
Στον φάκελο αυτόν κα πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα ςτον 
Διαγωνιςμό κακϊσ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ. 
Για τθ ςυμμετοχι των δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων απαιτοφνται όλα τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά εκτόσ του πιςτοποιθτικοφ Ειςαγγελίασ, τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ του Ν. 
1599/86 και του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου. Απαιτείται, όμωσ, επιπλζον αποδεικτικό 
ζγγραφο του εξουςιοδοτουμζνου να ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό ατόμου. Τα δθμοτικά  
πρόςωπα που ςυμμετζχουν πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα λειτουργίασ ςχολικϊν κυλικείων 
εκ του καταςτατικοφ τουσ. 
Σα παραπάνω δικαιολογθτικά, κα κατατεκοφν ςε πρωτότυπα και όχι ςε φωτοαντίγραφα 
και κα υποβλθκοφν  ςτο γραφείο του Διευκυντι του κάκε ςχολείου,  κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ώρεσ, από τισ 15 Ιανουαρίου 2018 ζωσ και τισ 17 Ιανουαρίου 2018 θμζρα 
Σετάρτθ και ώρα  12:00 π.μ. Οι προςφορζσ για κάκε κυλικείο κα ανοιχτοφν ςτο γραφείο 
του διευκυντι του αντίςτοιχου ςχολείου ςε θμζρα και ώρα που κα ανακοινωκεί από τθν 
επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  μζχρι τισ 17-01-2018. 
 
Γ. ΟΡΟΙ ΜΙΘΩΗ  

1. Το ελάχιςτο ποςό προςφοράσ ορίηεται ςτα 4 (τζςςερα) Ευρϊ ανά μακθτι ετθςίωσ  και κα 
αποτελεί ποςό εκκίνθςθσ. 

2. Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ και τισ διατάξεισ τθσ παροφςθσ απόφαςθσ. 

3. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 

4. Πςοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ 
των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό. Η Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κατά τθν θμερομθνία και ϊρα 
που κα ορίςει κάκε Σ.Σ.Κ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι μετά τθν ζναρξθ 
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τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ, ωσ εκπρόκεςμεσ. 

5. Αντιπροςφορζσ ςτουσ ανωτζρω διαγωνιςμοφσ δεν γίνονται δεκτζσ. Σε περίπτωςθ 
υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

6. Η Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ δφναται κατά τθν κρίςθ τθσ να τάςςει εφλογθ 
προκεςμία για τθν προςκόμιςθ τυχόν δικαιολογθτικϊν που λείπουν και είναι απαραίτθτα 
για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό πλθν τθσ χρθματικισ εγγφθςθσ ι τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ, τα οποία κατατίκενται μαηί με τθν προςφορά. 

7. Ζνςταςθ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ 
κάποιου ςε αυτόν, κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ, υποβάλλεται μζχρι και τθν επόμενθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν θμερομθνία διενζργειάσ του. Η Επιτροπι διαβιβάηει τθν ζνςταςθ 
ςυνοδευόμενθ από αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςι τθσ ςτθ  Σχολικι Επιτροπι που είναι 
αρμόδια  για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, προκειμζνου να αποφανκεί τελικά, για 
τθν αποδοχι ι τθν απόρριψι τθσ. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ 
από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ δε γίνονται δεκτζσ. Τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ 
ςυμμετοχισ κάποιου ςτο διαγωνιςμό, λαμβάνει γνϊςθ υποχρεωτικά με τθ φροντίδα τθσ 
Επιτροπισ αυτόσ, κατά του οποίου ςτρζφεται. 

8. Ο εκμεταλλευτισ του κυλικείου ςε περίπτωςθ που δεν διακζτει  βεβαίωςθ 
παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίου υγιεινισ και αςφάλειασ τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεοφται 
να το παρακολουκιςει προςκομίηοντασ τθ ςχετικι βεβαίωςθ ςτθ Σχολικι Επιτροπι μετά 
τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ εντόσ τριϊν μθνϊν. . 

9. θτά αναφζρεται ότι, ο εκμεταλλευτισ του κυλικείου πρζπει να τθρεί αυςτθρά τισ 
ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ Διατάξεισ ςφμφωνα με τθν με αρικμ. Υ1γ/Γ.Ρ./οικ.81025 (ΦΕΚ 
2135/τ.Βϋ/29-08-2013,) Απόφαςθ του αρμόδιου Υφυπουργοφ Υγείασ , όπωσ αυτι 
διαμορφϊνεται κάκε φορά, με τθν οποία κακορίηονται τα προςφερόμενα είδθ από τα 
ςχολικά κυλικεία .   

10. Η παρουςία του εκμεταλλευτι  ςτο κυλικείο τισ ϊρεσ λειτουργίασ του είναι απαραίτθτθ. 
Δφναται να επικουρείται από πρόςωπο, το οποίο κα πλθροί τισ ςχετικζσ προχποκζςεισ 
εργαςίασ. Το πρόςωπο το οποίο κα ςυνεπικουρεί πρζπει απαραιτιτωσ να πλθροί τισ 
προχποκζςεισ  ςφμφωνα με τα άρκρα 4(παρ 1,2,3 και4), 7,8 και 9 του Ν.3528 /2007 
(ΦΕΚ:26Α/9-2-2007),  ‘’Κφρωςθ του Κϊδικα κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν 
Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ.’’. 

11. Η μίςκωςθ των ςχολικϊν κυλικείων κατά οποιονδιποτε τρόπο δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ 
για τισ εμπορικζσ μιςκϊςεισ. 

12. Ο εκμεταλλευτισ του ςχολικοφ κυλικείου καταβάλλει ςτθν αρμόδια Σχολικι Επιτροπι κατ’ 
ζτοσ το ποςό του ςυμφωνικθκε, ςε 3 δόςεισ, τθν Ρρϊτθ τθν 1θ εβδομάδα του Δεκεμβρίου, 
τθ δεφτερθ μζςα ςτθν πρϊτθ εβδομάδα του Μαρτίου και τθν  τρίτθ κατά τθν 1θ εβδομάδα 
του Ιουνίου. 

13. Το φψοσ των δόςεων κα διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τον τφπο: υ=1/189ΧαΧβΧγ, όπου υ= 
το φψοσ των δόςεων, 189 οι εργάςιμεσ θμζρεσ του ζτουσ, α= θ προςφορά ανά μακθτι, β= 
ο αρικμόσ των φοιτϊντων  μακθτϊν ςτισ θμερομθνίεσ που καταβάλλονται οι δόςεισ, γ=οι 
εργάςιμεσ θμζρεσ λειτουργίασ του ςχολείου με αντίςτοιχθ φοίτθςθ μακθτϊν για τθν 
περίοδο που καλφπτει θ δόςθ. Ο αρικμόσ των φοιτϊντων μακθτϊν (β) και οι εργάςιμεσ 
θμζρεσ για τθν περίοδο που καλφπτει θ δόςθ (γ) βεβαιϊνονται κάκε φορά από το 
Διευκυντι του ςχολείου. 
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14. Για  τθν περίοδο από τθν ζναρξθ των προαγωγικϊν εξετάςεων μζχρι τθ λιξθ τουσ, κα 
καταβάλλεται το ιμιςυ του μιςκϊματοσ. 

15. Τα μιςκϊματα των  ςχολικϊν  κυλικείων αποτελοφν ζςοδο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ και 
ειςπράττονται  και διατίκενται κατά τισ ιςχφουςεσ οικείεσ διατάξεισ. 

16. Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο του κυλικείου θ υπεκμίςκωςθ ι θ κακ οιονδιποτε τρόπο 
ολικι ι μερικι παραχϊρθςι του κυλικείου ςε άλλο άτομο.  

17.  Σε περίπτωςθ που τθν εκμετάλλευςθ του κυλικείου ζχει αναλάβει κάποιο άτομο του 
ςχολικοφ περιβάλλοντοσ (φφλακασ, κακαρίςτρια, επιςτάτθσ κλπ)  και αυτόσ ι αυτι 
ςυνταξιοδοτθκεί ενϊ θ ςφμβαςι του βρίςκεται εν ιςχφ, κα εξακολουκιςει  να ζχει τθν 
εκμετάλλευςθ του κυλικείου μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία τθσ ςφμβαςθσ. 

18. Αν τθν εκμετάλλευςθ του κυλικείου αναλάβει ο κακαριςτισ ι θ κακαρίςτρια του ςχολείου, 
αυτόσ ι αυτι απαγορεφεται να κακαρίηει τουσ χϊρουσ του ςχολείου κατά τθ διάρκεια 
λειτουργίασ του κυλικείου. Ο κακαριςμόσ κα γίνεται υποχρεωτικά πριν ι μετά το ωράριο 
λειτουργίασ του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόςωπα του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, θ 
εναςχόλθςι τουσ με τθ λειτουργία του κυλικείου δεν πρζπει να εμποδίηει τθν εκτζλεςθ των 
κυρίων κακθκόντων τουσ. Επιτρζπεται ςε άτομα του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, που 
ανζλαβαν κατόπιν διαγωνιςμοφ τθ λειτουργία των κυλικείων, να απαςχολοφν πρόςωπα 
του οικογενειακοφ τουσ περιβάλλοντοσ υπό τθν εποπτεία τουσ, ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται 
προβλιματα ςτα κφρια κακικοντα τουσ. 

19. Κάκε παράβαςθ των όρων τθσ παροφςασ κα πιςτοποιείται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
Ελζγχου λειτουργίασ του κυλικείου, θ οποία μπορεί να ειςθγείται ςτθ ςχολικι Επιτροπι του 
ςχολείου τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ που ζχει υπογραφεί, για ουςιϊδθ λόγο, που 
οφείλεται ςτον υπεφκυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολικι Επιτροπι κρίνει εάν ςυντρζχει 
ι όχι λόγοσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και αποφαςίηει αναλόγωσ αφοφ προθγουμζνωσ 
κλθκεί να εκφράςει τισ απόψεισ του, ο εκμεταλλευτισ του κυλικείου. 

20. Στθν περίπτωςθ πρόωρθσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ διενεργείται πλειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ και 
θ νζα ςφμβαςθ κα ιςχφει μζχρι τθν 30θ Ιουνίου μετά τθ ςυμπλιρωςθ των εννζα (09) ετϊν. 
Το μίςκωμα ςτον πρϊτο χρόνο τθσ ςφμβαςθσ αυτισ κα είναι μειωμζνο κατά το ποςό που 
αντιςτοιχεί αναλογικά ςτο ςφνολο των θμερϊν (εργάςιμων) του χρονικοφ διαςτιματοσ που 
μεςολάβθςε από 1θσ Ιουλίου, μζχρι τθν υπογραφι τθσ νζασ ςφμβαςθσ. 

21. Σε περίπτωςθ που το ςχολείο δεν λειτουργεί για λόγουσ που δεν ευκφνεται ο μιςκωτισ του 
κυλικείου όπωσ καταλιψεισ, απεργίεσ, ςειςμοί, κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ, εκλογζσ κ,λ,π. 
γίνεται μείωςθ του μιςκϊματοσ με μείωςθ των δθλοφμενων θμερϊν λειτουργίασ.  

22. Σε περίπτωςθ μεταςτζγαςθσ μζρουσ του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ με μείωςθ των μακθτϊν 
άνω του 20% δφναται ο μιςκωτισ του κυλικείου να ηθτιςει από τθ Σχολικι Επιτροπι τθ 
λφςθ τθσ ςφμβαςθσ με δίμθνθ τουλάχιςτον προειδοποίθςθ, οπότε δεν καταπίπτει θ 
εγγφθςθ υπζρ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ. 

23. Για τον κακοριςμό του μιςκϊματοσ λαμβάνεται υπόψθ ο αρικμόσ των φοιτϊντων μακθτϊν 
ςτισ θμερομθνίεσ που καταβάλλονται οι δόςεισ.  

24. Η εκμίςκωςθ του κυλικείου γίνεται για τθ χρονικι διάρκεια από 12 Σεπτεμβρίου 2017 μζχρι 
30  Ιουνίου 2026. 

25. Η εκμίςκωςθ μπορεί να καταγγελκεί, αν δεν τθροφνται οι όροι τθσ ςφμβαςθσ ι για άλλο 
ςπουδαίο λόγο που κα διαπιςτϊςει θ Σχολικι Επιτροπι που προβλζπουν οι υπϋ αρικ.: 

 64321/Δ4/16-05-2008 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1003/τ. Β’ /30-05-2008 ) με κζμα « 
Λειτουργία κυλικείων Δθμοςίων Σχολείων». 
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 111526/Δ4 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1541/τ.Βϋ/15-09-2010) που τροποποιεί το πρϊτο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 26 τθσ αρικμ. 64321/Δ4 /16-05-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 
1003/τ. Β’/30-05-2008). 

 Φ2/1553/129578/Δ1 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 2646/τ.Βϋ/25-08-2016) που τροποποιεί τθν 
αρικμ. 64321/Δ4/16-05-2008 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1003/τ. Β’ /30-05-2008 ) με κζμα « 
Λειτουργία κυλικείων Δθμοςίων Σχολείων και τθν αρίκμ. 111526/Δ4 
Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1541/τ.Βϋ/15-09-2010) ) που τροποποιεί το  πρϊτο εδάφιο τθσ 
παραγράφου 26 τθσ αρικμ. 64321/Δ4 /16-05-2008 Κ.Υ.Α.  (Φ.Ε.Κ. 1003/τ. 
Β’/30-05-2008). 

26. Ωσ χρόνοσ λειτουργίασ του κυλικείου ορίηεται το διάςτθμα από 08.00 ζωσ 2.00 για όλεσ τισ 
θμζρεσ λειτουργίασ του ςχολείου και ολόκλθρθ τθ διδακτικι περίοδο, εκτόσ από τισ 
περιόδουσ των κερινϊν διακοπϊν, διακοπϊν Χριςτουγζννων και Ράςχα, αποχισ των 
μακθτϊν και άλλεσ ζκτακτεσ περιπτϊςεισ μθ λειτουργίασ των Σχολικϊν Μονάδων. 

27. Αν κατά τθ μιςκωτικι περίοδο μεταβλθκεί ο αρικμόσ των μακθτϊν, το ποςό που 
ςυμφωνικθκε κατά μακθτι δεν μεταβάλλεται. 

28. Για τθ λειτουργία του κυλικείου εφαρμόηονται όλεσ οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 
Υγειονομικισ Υπθρεςίασ, του Υπουργείου Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και του 
Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. 

29. Το κυλικείο μετζχει ςτθν κατανάλωςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ βάςει ενδιάμεςου μετρθτι 
και με τιμι μονάδοσ ανά Kwh που προκφπτει από το εκάςτοτε ιςχφον τιμολόγιο τθσ Δ.Ε.Η. 
Η καταβολι του ποςοφ κα γίνεται μαηί με το ποςό των δόςεων ςτισ αντίςτοιχεσ 
θμερομθνίεσ που ορίηονται οι δόςεισ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ενδιάμεςοσ μετρθτισ, 
ο επιμεριςμόσ των δαπανϊν τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κα γίνεται με από κοινοφ εκτίμθςθ 
μεταξφ του εκμεταλλευτι του κυλικείου και του προζδρου του Σ.Σ.Κ.  

30. Είναι υποχρεωτικι θ χρθςιμοποίθςθ φορολογικισ ταμειακισ μθχανισ (Φ.Τ.Μ). 

31. Είναι υποχρεωτικι θ αςφάλιςθ ςτο αντίςτοιχο ταμείο και θ ζκδοςθ Ατομικοφ Βιβλιαρίου 
Υγείασ. 

32. Για τθ λειτουργία του κυλικείου απαιτείται θ ζκδοςθ ςχετικισ άδειασ  

33. Το κυλικείο ελζγχεται ςυχνά από τθν Επιτροπι Ελζγχου του ςχολικοφ κυλικείου, όπωσ αυτι 
προβλζπεται και ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ. 

34. Ο ανάδοχοσ προμθκεφεται και εξοπλίηει το κυλικείο με τον εξοπλιςμό τον οποίο κρίνει 
απαραίτθτο εκτόσ των μθχανθμάτων και των ςυςκευϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
παραςκευι ειδϊν που δεν προβλζπεται να διατίκενται από το ςχολικό κυλικείο βάςει των 
κείμενων διατάξεων. Μετά τθ λιξθ του χρόνου εκμίςκωςθσ του κυλικείου, ο 
ςυμπλθρωματικόσ εξοπλιςμόσ που αγοράςτθκε από τον εκμιςκωτι (ανάδοχο) 
παραλαμβάνεται από τον εκμιςκωτι. Σε περίπτωςθ μθ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ εντόσ 
δεκαθμζρου ο εξοπλιςμόσ εκποιείται και το ποςόν κατατίκεται ςτο ταμείο Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων. 

35. Ο ανάδοχοσ του κυλικείου κα χρθςιμοποιεί μόνο το χϊρο που προορίηεται για το κυλικείο, 
όπωσ αυτόσ φαίνεται και ορίηεται ςε κάκε περίπτωςθ. 

36. Η λειτουργία του κυλικείου δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ και με οποιονδιποτε τρόπο να 
παρεμποδίηει τθν ομαλι ςχολικι ηωι. 

37. Ο ανάδοχοσ του κυλικείου υποχρεοφται να φροντίηει για τθν απομάκρυνςθ των 
απορριμμάτων που προζρχονται από τα πωλοφμενα είδθ και γενικά να φροντίηει για τθν 
κακαριότθτα του χϊρου που του αντιςτοιχεί. 
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38. Απαγορεφεται το ςερβίριςμα μζςα ςτο χϊρο του κυλικείου, ςτουσ χϊρουσ των αικουςϊν 
διδαςκαλίασ και των εργαςτθρίων. Η εξυπθρζτθςθ των μακθτϊν κα γίνεται εκτόσ του 
χϊρου του κυλικείου και δεν κα επιτρζπεται θ είςοδοσ μακθτϊν εντόσ του χϊρου. 

39. Η ςφμβαςθ τθσ μίςκωςθσ υπογράφεται από τθν Ρρόεδρο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ και τον 
πλειοδότθ. 

40. θτά αναφζρεται ότι, ο εκμεταλλευτισ του κυλικείου πρζπει να τθρεί αυςτθρά τθν Αρικμ. 
3/12 (Φ.Ε.Κ. 2432/τ.Β’/04-09-2012) Αγορανομικι Διάταξθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ , Υποδομϊν , Μεταφορϊν και Δικτφων όπωσ αυτι διαμορφϊνεται 
κάκε φορά, ςχετικά με τον κακοριςμό ανϊτατθσ τιμισ πϊλθςθσ ςε ςυγκεκριμζνα είδθ 
διατικζμενα από τα κυλικεία Δθμοςίων Σχολείων.  

41. Κατά τθν κατάρτιςθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για τθν εκμετάλλευςθ των κυλικείων, 
πζραν των όρων τθσ παροφςασ θ Σχολικι Επιτροπι μπορεί να προςκζςει και άλλουσ (εκτόσ 
οικονομικϊν) που κα κεωρθκοφν απαραίτθτοι για τθν διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων τθσ. 

42. Πλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά κα περιλαμβάνονται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ, 
κεωροφνται και είναι ουςιϊδεισ, θ δε παράβαςθ και ενόσ μόνο εξ αυτϊν κα ζχει ςαν 
ςυνζπεια τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ  αυτισ κα τοποκετθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων ςτον 
προκάλαμο του ιςογείου του Σ.Σ.Κ. , ςε εμφανζσ μζροσ μπροςτά ςτθν είςοδο του Σχολείου 
και κα δθμοςιευτεί μία φορά, ςτισ εφθμερίδεσ « ΚΑΘΗΜΕΙΝΗ»  και  «ΝΑΥΤΕΜΡΟΙΚΗ» 
του θμεριςιου τφπου.  

-Ο- 

ΡΟΕΔΟΣ  
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
 

 
ΕΤΘΤΜΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ  
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ΡΕ ΙΛΗΨΗ  
 

ΡΟΚΗ ΥΞ ΗΣ  Μ Ι ΣΘΩΣΗΣ  ΚΥΛ ΙΚΕ Ι ΩΝ  ΣΧΟΛΕ ΙΩΝ  
ΔΕΥΤΕ ΟΒΑ ΘΜΙΑ Σ  ΕΚΡΑΙ ΔΕΥΣΗΣ  Τ ΟΥ ΔΗΜΟ Υ Α ΘΗ Ν ΑΙΩΝ  

 
Η Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Ακθναίων, 
προκθρφςςει δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, 
για τθν μίςκωςθ των κυλικείων των ςχολείων  που αναφζρονται ςτον  πίνακα 
που ακολουκεί. Η μιςκωτικι περίοδοσ κα εκτείνεται από  01-02-2018 ζωσ 30-
6-2027 και οι όροι τθσ μίςκωςθσ περιγράφονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ, θ 
οποία μπορεί να παραλθφκεί από τουσ ενδιαφερόμενουσ από τα ςχολεία του 
πίνακα, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Ταυτόχρονα κα παραλαμβάνουν 
βεβαίωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται το πλικοσ των μακθτϊν που φοιτοφν 
ςτο ςχολείο και κα ενθμερϊνονται για πικανζσ ςθμαντικζσ αλλαγζσ που 
αναμζνονται ςτο πλικοσ των μακθτϊν για οποιονδιποτε λόγο.   
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά πρόςωπα και δθμοτικά ι κοινοτικά 
νομικά πρόςωπα. Τα ςχετικά δικαιολογθτικά πρζπει να κατατεκοφν, από τον 
ίδιο τον ενδιαφερόμενο, κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ από 15-01-2018 μζχρι και τισ 
17-01-2018, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 12 π.μ..  
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτο γραφείο του Διευκυντι του 
κάκε ςχολείου, ςε θμζρα και ϊρα που κα ανακοινωκεί από τθν επιτροπι 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  μζχρι τισ 17-01-2018. 
   

       Ακινα 29-12-2017 
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ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ 
ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑ ΚΤΛΙΚΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑΙ ΠΡΟ ΜΙΘΩΗ ΜΕ 

ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ.  

A ΣΦΟΛΕΙΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝ

ΣΗ 
T.K ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

3η ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ        

1 
63

ο
ΓΤΜΝΑΙ

Ο ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΜΦΙΠΟΛ

ΕΩ 52 
11855 2103463633 

5η ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ     

2 

65
ο
 

ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΗΛΙΑΡΑ

ΚΗ 71 
10145 2108322400 

6η ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ   

3 
19

ο
 ΓΕ.Λ. 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΕΡΟΟΛ

ΗΜΩΝ 6 
11252 2108646567 
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Α Ι Σ Η  Η 

 

ΑΠΟ 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 
 

……………………….………......................                   

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………...……….                    

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ:……………...…….……                    

  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ:…………...……………                     

 

Α.Δ.Σ.:…………..........…………..………….                    

 

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΗ:………...……..………...                      

 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ:……………..…..….….                   

 

Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:..………….....……..….                   

 

.………………………………………....…....                  

 

.…………………………………………….... 

 

ΣΗΛΕΥΩΝΟ/Α:……………………………... 

 

………………………………………………... 

 

FAX :………………………............……....... 

 

EMAIL :………………………............……... 

 

……………:  …………………………………. 

 

……………:  ………....……………………... 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ 

Σην επιτροπή διενέργειας του 

δημόσιου διαγωνισμού για την 

εκμίσθωση του κυλικείου του 

…………………………………… 

 

 

Αθήνα ……/……/2018 

 

 

  

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την 

υποψηφιότητά μου ως 

εκμεταλλευτή του κυλικείου                                    

σύμφωνα με τη σχετική 

διακήρυξη της χολικής 

Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου 

Αθηναίων. 

 

 

Ο Αιτών/ουσα 

 

……………………                                                                                     

(Τπογραφή) 
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