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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Λαγκαδάς, 10/08/2022 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                      Αρ. Πρωτ.: 144 

Δ Η Μ Ο Σ    Λ Α Γ Κ Α Δ Α                                           

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ  

Ταχ. Δ/νση : Χρ. Σμύρνης 29 

Τ.Κ. : 57 200 – Λαγκαδάς                                                                             

Τηλ.:2394024186 

e-mail: bsxoliki@gmail.com  

Ιστοσελίδα: www.lagadas.gr  

                                                            

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Για τη διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη 

μίσθωση και εκμετάλλευση του Σχολικού Κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Λαγκαδά. 

 

     Η κ. Κοτσώνη Ελλισάβετ, με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά, έχοντας υπόψη  

1. Το υπ΄ αριθμ. 1099/02-06-2011 τ.Β΄ ΦΕΚ περί «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σύσταση ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά» και «Συγχώνευση 

Σχολικών Επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σύσταση ενιαίου Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Λαγκαδά» 

2. Την υπ΄ αριθμ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/25-02-2011 τ.Β΄) Υ.Α. «Καθορισμός λειτουργίας 

των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

3. Την υπ΄ αριθμ. 1940/2018 (ΦΕΚ 310/02-02-2018 τ.Β΄) ΥΑ «Τροποποίηση της αριθμ. 

8440/2011 (Β΄318) υπουργικής απόφασης – Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών 

επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών-» 

4. Την υπ΄ αριθμ. 5293/2018 (ΦΕΚ 816/08-03-2018 τ.Β΄) ΥΑ «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 

1940/2-2-2018 (Β΄310) υπουργικής απόφασης – Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 8440/2011 

(Β΄318) υπουργικής απόφασης – Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και 
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ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών-» 

5. Την υπ΄ αριθμ. 63967/13-09-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 3537/20-09-2019 τ.Β΄) «Τροποποίηση της 

8440/2011 Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός Λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και 

ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών”» 

6. Την υπ΄ αριθμ. 64321/Δ4/16-05-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1003/30-05-2008 τ.Β΄) «Λειτουργία 

κυλικείων δημόσιων σχολείων» 

7. Την υπ΄ αριθμ. 111526/Δ4/10-09-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1541/15-09-2010 τ.Β΄) «Τροποποίηση 

της αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα {Λειτουργία 

κυλικείων δημόσιων σχολείων}» 

8. Την υπ΄αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2646/25-08-2016 τ.Β΄) 

«Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ410-09-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με 

θέμα {Λειτουργία κυλικείων δημόσιων σχολείων}» 

9. Την υπ΄ αριθμ. 32/2022 (6Ξ94ΟΚΚ1-64Δ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά περί «Έγκριση 

Διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση και εκμετάλλευση του 

Σχολικού Κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Λαγκαδά. Συγκρότηση των όρων της Διακήρυξης» 

Διακηρύσσει 

τη διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για τη 

μίσθωση και εκμετάλλευση του Σχολικού Κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Λαγκαδά , με τους 

εξής παρακάτω όρους: 

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού 

Ο  διαγωνισμός   θα   γίνει   στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου   στις 30 Σεπτεμβρίου 

2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-10:30. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά 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 Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. 

β) Συνταξιούχοι. 

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο. 

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου 

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

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 
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ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη 

των τεσσάρων (4) Ευρώ. 

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. (Δεν απαιτείται για 

δημοτικά νομικά πρόσωπα) 

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα) 

η) Ποσό εγγύησης 300 Ευρώ το οποίο καταβάλλεται σε εγγυητική επιστολή. 

Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο μετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα επιστραφεί 

άτοκα μετά τη λήξη της σύμβασης 

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου 

Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα) 

ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα 

μονογονεϊκής οικογένειας,  

ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ 

4. Διάρκεια μίσθωσης 

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη ήτοι μέχρι 30-6-2031. 

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: 

 Απαγορεύεται   η   υπεκμίσθωση   του   κυλικείου   ή   η παραχώρηση σε άλλο 

άτομο 

 Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής 

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

 Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας 

 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’). 

 Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου 

του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου 

 Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται 

στο κυλικείο 

 Σε  περίπτωση   που  την  εκμετάλλευση  του  κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια 
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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. 

 Από την 1η Φεβρουαρίου 2021 οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται 

στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 

143) υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στα έγγραφα των συμβάσεων, οι οποίες 

καταρτίζονται δυνάμει προκήρυξης που δημοσιεύεται μετά την ως άνω 

ημερομηνία και έχουν ως αντικείμενο τη μίσθωση ή εκμετάλλευση ή παροχή 

υπηρεσιών λειτουργίας κυλικείων, όρο περί απαγόρευσης της προμήθειας, της 

χρήσης και της διάθεσης από τον ανάδοχο της σύμβασης των πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.4736/20, καθώς και των 

προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. (περίπτ.β' 

παρ. 2 άρθρο 5 Ν.4736/20) 

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. Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να λάβουν γνώση των αναλυτικών όρων της 

διακήρυξης, στο γραφείο Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου Λαγκαδά, Χρ.Σμύρνης 29, 1ος 

όροφος, Λαγκαδάς, τηλ. Επικοινωνίας 2394024186 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες εκτός 

Παρασκευής.  

 

Για τη Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 

ΚΟΤΣΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

ΑΔΑ: ΨΛΑΞΟΚΚ1-02Ζ


		2022-08-10T13:18:56+0300
	Athens




