
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                  ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                         ΛΥΓΟΥΡΙΟ   22/9/2020         
                 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ                                                                                                     
      ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ                              Αρ. Απ. : 40/20
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΠΛ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 9 ΛΥΓΟΥΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦ.: 2753 097 098 – 22 544

Θέμα: Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 
για την εκμίσθωση του κυλικείου του  Δημ. Σχολείου Λυγουριού.

Σήμερα 22/9/2020 ημέρα Τρίτη και  ώρα 11:00΄  στο  Λυγουριό  η  Σχολική Επιτροπή Α’ βάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 39/16-9-2020 πρόσκληση
του  προέδρου  της,  προκειμένου  ν’ αποφασίσει  για  το  διαγωνισμό  εκμίσθωσης  του  κυλικείου  και  να
καθορίσει τους όρους αυτού.  

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία
δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) Συμβούλων συμμετείχαν έντεκα (11)  ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ     πρόεδρος ΝΤΟΥΒΑ  ΝΙΟΒΗ

2.ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       Δ/τρια 1ου Νηπ.Λυγουριού

3.ΣΑΡΡΗ  ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΙΝΙΑΡΗ  ΕΛΕΝΗ

4.ΛΑΛΙΩΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

5.ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6.ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ       Αν/κή

7.ΒΕΡΔΕΛΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ        Αν/κός

8.ΤΖΙΑΒΑΣ  ΝΙΚΗΤΑΣ

9.ΞΥΠΟΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ καίτοι  νομίμως  κληθέντες

10 ΣΑΡΡΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ

11.ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

                               
                                                                                         

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Γεώργιος Καραθανάσης για την τήρηση
των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγήθηκε  την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πλήρωση της θέσης για την 
εκμετάλλευση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Λυγουριού. 

Σύμφωνα με την παρ. 5 της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β),
κατά  το  μήνα  Μάρτιο  του  χρόνου  που  λήγει  η  ισχύουσα  σύμβαση,  η  Σχολική  Επιτροπή προκηρύσσει
διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κυλικείου του σχολείου. 
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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. (παρ.  32  Κ.Υ.Α.  64321/Δ4/16.05.2008
(Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)

Ο  μισθωτής  κ.  Σαρρής  Γεώργιος  με  την  από   277/11-9-20 αίτησή του  παραιτήθηκε  από  την
εκμετάλλευση του  κυλικείου διότι  όπως  δήλωσε δεν  μπορεί  να  ανταπεξέλθει  για  προσωπικούς  λόγους.
Συνεπώς πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός για την εκ νέου εκμίσθωση του σύμφωνα με τις διατάξεις της
Αρ.  64321/Δ4/16.05.2008  (Φ.Ε.Κ.  1003  /30.05.2008  τεύχος  Β)  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών
Εσωτερικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/
Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β’). 

Η Σχολική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω νομοθεσία 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

Α.  Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Λυγουριού. 

Β. Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού:
Ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  στα  γραφεία  της  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου
Επιδαύρου,  ισόγειο  Ι.Ν.  Αγίου  Βασιλείου  στο  Λυγουριό  στις  30/10/2020 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα
12:00μμ 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα. 
β) Πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. 
Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από

την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. (παρ.2 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008
(ΦΕΚ 1003/30.05.2008 τεύχος Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ
2646/25.08.2016 τεύχος Β') 

Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό: 
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. 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 και 9 του
ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9.2.07. 
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι  εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.  (παρ.3 Κ.Υ.Α.
64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) 

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή ανά
έτος,  η οποία θα τοποθετείται  σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά 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  τη  διόρθωση,  τη  μονογράφει  και  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 προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή. 
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα. 
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. 
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 
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η) Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  καταβάλλεται  ποσό εγγύησης 300 Ευρώ ή  αντίστοιχη  εγγυητική
επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται  στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του
διαγωνισμού εκτός  του υποψηφίου,  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  παραχώρηση του κυλικείου,  ο  οποίος
πρέπει να καταβάλει 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  περιπτώσεως  καταγγελίας  ή  προώρου  λήξης  της  σύμβασης,  οπότε
καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής. 
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου
κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου. 
ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, 
ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ
ιβ) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά 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 ν. 1599/1986 και του
αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου
να  συμμετάσχει  στο  διαγωνισμό  ατόμου.  Τα  δημοτικά  πρόσωπα  που  συμμετέχουν  πρέπει  να  έχουν  τη
δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους. (παρ.6 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008
(ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ
2646/25.08.2016 τεύχος Β'). 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ  ΔΕΚΤΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ   

ΣΤΙΣ  29  &  30  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020   και  ΩΡΕΣ  από  09:00πμ  εώς  11:00πμ. 

4. Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για εννέα  (9) έτη. Αρχίζει από υπογραφής της σύμβασης και λήγει στις 30-6-
2029 χωρίς καμία περαιτέρω παράταση βάση της ΚΥΑ 111526/Δ4/10-09-2010. 

5. Καταβολή μισθώματος

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη
στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων
μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις. 

6. Ο  πλειοδότης   που  θα  αναλάβει   την   εκμετάλλευση  του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α)     Απαγορεύεται   η   υπεκμίσθωση   του   κυλικείου   ή   η παραχώρηση σε άλλο άτομο

β)     Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής

γ)      Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.

δ)     Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας

ε)      Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/

Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’).

στ)     Θα  πρέπει  να  συμμορφώνεται  πλήρως  προς  τις  υποδείξεις  της  επιτροπής  ελέγχου  του

κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου

ζ)      Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο

η)     Σε  περίπτωση   που  την  εκμετάλλευση  του  κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου,

απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου.

Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
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Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια

την καταγγελία της σύμβασης. 

7.      Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό,  εφόσον κρίνει  τις

προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις

τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2020.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ωςακολούθως:
                Ο Πρόεδρος                                                                 Τα Μέλη

ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                                                                  Υπογραφές

                                                  Ακριβές Απόσπασμα
                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ
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