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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ  Ε Ι 

        Ανοιχτό Επαναληπτικό - Δημόςιο Πλειοδοτικό Διαγωνιςμό με ενςφράγιςτεσ προςφορζσ 

για την εκμίςθωςη κυλικείου του 1ου Γενικοφ Λυκείου Αγ.Αναργφρων (φρου & Παπάγου 

1, Αγ. Ανάργυροι,  τηλ.: 210-2612111 & 210-2691838 φαξ), για εννζα  (9) χρόνια. (ΚΤΑ 

αρ.64321/Δ4/16.05/2008 (ΦΕΚ1003/30-05-2008 τεφχοσ Β')  όπωσ τροποποιήθηκε με την 

ΚΤΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016). 

 Τα  δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ηος κάθε ενδιαθεπόμενος ζηο διαγωνιζμό είναι: 

 α) Έγγξαθε αίηεζε κε πιήξε ζηνηρεία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγωληζκό.(θωη/πηα ηαπη/ηαο) 

 β) Έγγπαθη οικονομική πποζθοπά πος εμπεπιέσει ηο πποζθεπόμενο ποζό ζε εςπώ για κάθε μαθηηή, η οποία θα 

ηοποθεηείηαι ζε ξεσωπιζηό από ηα άλλα δικαιολογηηικά κλειζηό αδιαθανή θάκελο. 

γ) Πηζηνπνηεηηθό πξνϋπεξεζίαο ζε εθκίζζωζε ζρνιηθνύ θπιηθείνπ από ηελ αληίζηνηρε ζρνιηθή επηηξνπή θαη  

βεβαίωζε πεξί κε νθεηιήο κηζζωκάηωλ   από ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιηθνύ θπιηθείνπ . 

δ) Πηζηνπνηεηηθό πνιπηεθλίαο από ηνλ αξκόδην θνξέα. 

ε) Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 

ζη) Πηζηνπνηεηηθό Εηζαγγειίαο όηη δελ είλαη θπγόπνηλνο ή θπγόδηθνο. 

δ) Πηζηνπνηεηηθό Πνηληθνύ Μεηξώνπ. 

ε) Δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη δελ είλαη αλάδνρνη άιινπ θπιηθείνπ Δεκόζηνπ ή Ιδηωηηθνύ 

Σρνιείνπ. 

ζ) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγωληζκό θαηαβάιιεηαη πνζό εγγύεζεο ηνπιάρηζηνλ 300 Επξώ ή αληίζηνηρε εγγπεηηθή 

επηζηνιή . (20
 
% ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο θαηαβάιιεηαη από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο . Τν πνζό απηό ή ε εγγπεηηθή επηζηνιή παξαθξαηείηαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη 

επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο άηνθα πιελ ηεο πεξηπηώζεωο θαηαγγειίαο ή πξνώξνπ ιήμεο ηεο ζύκβαζεο, νπόηε 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Εληαίαο Σρνιηθήο Επηηξνπήο α΄ζκηαο Εθπαίδεπζεο.) 

η) Πηζηνπνηεηηθό δεκόζηαο αξρήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε ηδηόηεηα γνλέα κνλνγνλεϊθήο νηθνγελείαο, 

ηα) πηζηνπνηεηηθό ΕΦΕΤ 

ηβ) όηη άιιν δηθαηνινγεηηθό ήζειε θξηζεί θαηά πεξίπηωζε αλαγθαίν ρωξίο λα κεηαβάιινληαη νη βαζηθνί όξνη ηνπ 

δηαγωληζκνύ. 

 

Η προθεςμία υποβολήσ των αιτήςεων-προςφορών καθώσ και των απαραίτητων 

δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ ςτον διαγωνιςμό από τουσ ενδιαφερόμενουσ είναι μζχρι και τη 

ΔΕΤΣΕΡΑ  24/04/2023 και ώρα 11:00π.μ., ςτο γραφείο τησ Ββάθμιασ χολικήσ Επιτροπήσ του 

Δήμου Αγίων Αναργφρων - Καματεροφ (Βασ. Γεωργίου Β΄14 - Καματερό ΣΚ 13451 τηλ.: 

2132039953). 

 

Προςοχή η ζναρξη τησ διαδικαςίασ του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ είναι ςτισ 11:01πμ ςτισ 

24/04/2023 ςτο γραφείο τησ χολικήσ Επιτροπήσ Β΄θμιασ Εκπαίδευςησ, Βασ. Γεωργίου Β΄14, 

Καματερό. 



 

 

Η απνζθξάγηζε  ηωλ θιεηζηώλ πξνζθνξώλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελώπηνλ ηεο 

Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο  ηνπ Δηαγωληζκνύ την ΔΕΤΣΕΡΑ 24/04/2023 και ώρα 11:30π.μ. ςτα 

γραφεία τησ χολικήσ Επιτροπήσ ( Βασ. Γεωργίου Β΄14)  Καματερό,  τηλ.  2132039953). 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛ.ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

                                                                    ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 


