
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  
ΝΠ∆∆ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ         Ψαχνά,  3 ∆εκεµβρίου 2019                      
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ                    Αρ. Πρωτ. : 189 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ -ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ –

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 
 

  Προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για 
την ανάδειξη πλειοδότη µίσθωσης του κυλικείου του  3ου ∆ηµ. Σχολείου Ψαχνών  
µε τους κάτωθι όρους: 
 
1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισµού 
Ο  διαγωνισµός   θα   γίνει   στο  γραφείο του  3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ψαχνών στα Ψαχνά 
Ευβοίας, την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 π. µ 
 
2. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν 
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δηµοτικά νοµικά πρόσωπα. 
β) Πολίτες των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. 
∆ε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό 
α) Όσοι απασχολούνται στο δηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. 
β) Συνταξιούχοι. 
γ) Όσοι έχουν κώλυµα διορισµού στο ∆ηµόσιο. 
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου 
 
3. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 
α) Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία του διαγωνιζοµένου. 
β) Έγγραφη οικονοµική προσφορά για το κατά µαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε 
ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραµµένη χωρίς 
ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.  
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. (∆εν απαιτείται για 
δηµοτικά νοµικά πρόσωπα) 
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα) 
η) Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό καταβάλλεται ποσό εγγύησης 300,00 Ευρώ ή αντίστοιχη 
εγγυητική επιστολή.  
   Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στους ενδιαφερόµενους  µετά την κατακύρωση του 
διαγωνισµού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, ο οποίος θα 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 πρόωρου λήξης 
της σύµβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.   
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκµετάλλευσης άλλου 
Κυλικείου δηµόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα) και 
ότι δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος ΝΠ∆∆ ή συνταξιούχος. 
ια) πιστοποιητικό δηµόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα µονογονεϊκής 
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οικογένειας, 
ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ 
ιβ) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να µεταβάλλονται 
οι βασικοί όροι του διαγωνισµού. 
 
4. Λοιποί Όροι. 
    α). Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισµού αυτός επαναλαµβάνεται µε την ίδια διαδικασία.  
    β). 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 
ενδιαφερόµενων 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 προβλεπόµενων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν µπορεί 
να είναι µικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας 
απόφασης. 
   γ).  Το άτοµο του σχολικού περιβάλλοντος που συνταξιοδοτείται  ή αποχωρεί από το σχολείο 
για οποιαδήποτε λόγο, εξακολουθεί να έχει την εκµετάλλευση του κυλικείου µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία της σύµβασής του. Στον              καθαριστή-τρια που έχει αναλάβει την 
εκµετάλλευση του κυλικείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο Καθαρισµός θα γίνεται υποχρεωτικά πριν ή µετά το 
ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόλησή τους µε τη λειτουργία 
του κυλικείου  δεν εµποδίζει την εκτέλεση των κύριων καθηκόντων.  
 δ). Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης. 
 ε). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
    Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των 
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. 
     Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 
προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόµενους, ως 
εκπρόθεσµες. 
  στ). Αντιπροσφορές στους ανωτέρω διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
  ζ) Ένσταση κατά της νοµιµότητας της 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 γνωµοδότησή 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. 
 η) 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 
ένας µε τον υψηλότερο αριθµό µορίων. 
 θ) 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. 
 ι). Ο εκµεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση 
παρακολούθησης σεµιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεού-
ται να το παρακολουθήσει προσκοµίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή 
µετά την υπογραφή της συµβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. 
  κ). Ο εκµεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆Υ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006, τ.Β΄) 
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή 
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διαµορφώνεται κάθε φορά, µε την οποία καθορίζονται τα προσφερόµενα είδη από τα σχολικά 
κυλικεία. 
 λ). Η παρουσία του εκµισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. ∆ύναται 
να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληρεί  τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. 
 µ). Η µίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις 
για τις εµπορικές µισθώσεις. 
ν).  Οι εισπράξεις από τη λειτουργία του κυλικείου του κάθε σχολείου αποτελούν έσοδο της 
Σχολικής Επιτροπής. 
5. Ελάχιστο Όριο προσφοράς ανά µαθητή ετησίως. 
    Ελάχιστο όριο της προσφοράς ορίζεται το ποσό των τεσσάρων (4) € ανά µαθητή ετησίως ( 
189 εργάσιµες ηµέρες) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασίας του σχετικού 
διαγωνισµού.      
6. ∆ιάρκεια µίσθωσης 
     Η διάρκεια µίσθωσης ορίζεται για εννέα χρόνια  (09) έτη από την υπογραφή της. Ο ανάδοχος 
οφείλει να παραδώσει το κυλικείο ελεύθερο και απαλλαγµένο πάσης υποχρέωσης προς τη 
Σχολική Επιτροπή. 
7. 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. 
  Το ύψος των δόσεων θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον τύπο: U = 1/189.α.β.γ, 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 ∆ιευθυντή του σχολείου. Στον αριθµό αυτό 
προστίθεται και ο αριθµός των σπουδαστών των Π.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. στην περίπτωση που 
συστεγάζονται σε σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης και εξυπηρετούνται από το κυλικείο 
του σχολείου. Σε περίπτωση που στο σχολικό συγκρότηµα συστεγάζεται νηπιαγωγείο, ο αριθ-
µός των φοιτώντων νηπίων δεν συνυπολογίζεται στον καθορισµό του µισθώµατος. 
8.    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)     Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας 
δ)      Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την 
∆41γ/Γ.Π/οικ.93828 (ΦΕΚ1183 τ.Β΄/31-8-2006) Υπουργική Απόφαση. 
στ)    Θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του 
κυλικείου και του ∆/ντή του σχολείου 
    Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και µόνο όρου από το µισθωτή θα 
έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύµβασης.  
9. Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκµετάλλευσης των 
κυλικείων δηµοσίων σχολείων γίνεται σε συνάρτηση µε: 
α) την τιµή της 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 ΕΦΕΤ.  
Η µοριοδότηση γίνεται ως εξής: 
I. 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 πέντε (05). 
-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 (ΕΣΥ∆): δύο (02) 
µόρια. 
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10.  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.  
11. Η Σύµβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής και τον ανάδοχο. 
12. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής στα Ψαχνά Ευβοίας ( 
Αβάντων 18 – ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Αρµόδια  υπάλληλος Χατζηγιάννη Ελένη, τηλ. : 22283-
50229) µέχρι και την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας  (Τετάρτη 8 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 
π.µ.) 
 
13. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του 
Σχολείου τηλ. 22280-23644 , απ’ όπου µπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του 
διαγωνισµού, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.   
14. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Ψαχνών,  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου και περίληψη της 
διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα «Ευβοϊκός Τύπος» και στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια.  
 
   

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
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