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      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                

Από ην πξαθηηθό ηεο 3εο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δ.Σ. 
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ» 

 
 

Αριθμ.Απόφασης: 13/2023              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

«Παραίτθςθ τθσ Κασ Λάμπου Μαρίασ από 

τθν μίςκωςθ του κυλικείου ςτο 1ο Λφκειο 

Αγ. Αναργφρων για προςωπικοφσ λόγουσ 

και καλείται θ χολικι Επιτροπι να προβεί 

ςε νζα προκιρυξθ διαγωνιςμοφ 

εκμίςκωςθσ του ωσ άνω κυλικείου»                                                                        

   

  ηιρ 28 ΜΑΡΣΗΟΤ ηοςρ έηοςρ 2023 ημέπα ΣΡΙΣΗ ζηιρ 16.00μμ ζηη Γημοηική Κοινόηηηα 

Καμαηεπού ηος Γήμος Αγ. Αναπγύπων - Καμαηεπού, ππαγμαηοποιήθηκε ΓΗΑ ΠΔΡΗΦΟΡΑ  ζύμθφνα 

με  ηο άρθρο 78 ηοσ ν.4954/09-07-2022 Λήυη αποθάζεφν ζσλλογικών οργάνφν ΟΣΑ α΄βαθμού  

& διοικηηικών ζσμβοσλίφν εποπηεσόμενφν νομικών ηοσς προζώπφν καηά ηο διάζηημα ιζτύος 

ηφν μέηρφν αποθσγής  ηης διάδοζης ηοσ κορφνοιού COVID-19 (παρ.5 ηοσ άρθροσ 67 

ν.3852/2010 Α΄87) ζε ηακηική ζςνεδπίαζη ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηος Νομικού Πποζώπος Γημοζίος 

Γικαίος  «σολική Δπιηποπή Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γήμος Αγ. Αναπγύπων - Καμαηεπού» καηόπιν ηηρ με 

απ.ππωη. 9/21-3-2023, νόμιμηρ ππόζκληζηρ ηος Πποέδπος, κ. ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ, ζύμθωνα με 

ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 240 ηος Ν.3463/2006 ζε ζςνδςαζμό με ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 102 και 103 

ηος Ν. 3852/2010, ππορ όλα ηα μέλη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος: 

         Γιαπιζηώθηκε πωρ ςπήπσε νόμιμη απαπηία, δεδομένος όηι ζε ζύνολο (14) μελών βπέθηκαν 

παπόνηα  ΓΔΚΑ (10)  και ονομαζηικά οι : 

ΠΑΡΟΝΣΕ     ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΣΑΦΤΛΑ  ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  ΓΚΗΟΤΛΖ ΚΩΝ/ΝΟ 

2. ΠΟΣΖ ΕΖΖ  ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞ. 

3. ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΓΔΩΡΓΗΑ 

4. ΒΤΘΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ  ΚΟΤΚΑ ΓΖΜΖΣΡΖ    

5. ΠΡΩΪΜΑΚΖ ΜΖΝΑ  
6. ΓΗΩΣΑΚΖ ΟΦΗΑ  
7. ΡΟΤΗΩΣΖ ΑΝΑΣΑΗΟ  

8. ΜΠΑΛΖ ΑΡΖ  

9. ΠΔΣΡΟΤ ΜΑΡΗΑ  

10. ΑΘΑΝΑΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

         

       Ο πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ 3θσ ςυνεδρίαςθσ και 

ειςθγοφμενοσ το 4ο Θζμα  τθσ θμεριςιασ διάταξθσ  εξζκεςε ότι :  

ΑΔΑ: 91ΛΙΟΡ5Ψ-ΗΔΜ



        Η κ. Λάμπου Μαρία με τθν υπ.αρ. 13/21-03-23 υπεφκυνθ διλωςθ, διακόπτει   τθν 

μίςκωςθ του κυλικείου ςτο 1ο Λφκειο Αγ.Αναργφρων για λόγουσ προςωπικοφσ, καλείται θ 

χολικι Επιτροπι να προβεί ςε νζα προκιρυξθ διαγωνιςμοφ εκμίςκωςθσ του ωσ άνω 

κυλικείου  .   

    Ανακζτουμε επομζνωσ ςτθν επιτροπι αρμοδιότθτασ ζκδοςθσ προκθρφξεων & 

αξιολόγθςθσ προςφορϊν πλειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν εκμίςκωςθσ κυλικείων τθσ βϋκμιασ 

εκπαίδευςθσ του Διμου να ενεργιςει για προκιρυξθ  διαγωνιςμοφ για τθν εκμίςκωςθ του 

κυλικείου ςτο 1ο ΛΤΚΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ. 

   Σθν οποία αποτελοφν  ο/θ Δ/ντισ του χολείου , ο κ. . Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ 

& ο πρόεδροσ του ςυλλόγου  Γονζων & Κθδεμόνων του ςχολείου. 

   Σο ϊμα αφοφ άκουςε τον Πρόεδρό του και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ για τον 

κακοριςμό των όρων ςυμμετοχισ : 

Αποφαςίηει  Ομόφωνα 

       Ανοιχτό Δθμόςιο Πλειοδοτικό Διαγωνιςμό με ενςφράγιςτεσ προςφορζσ για την 

εκμίσθωση κυλικείου του 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (φρου & Παπάγου 1, 

Αγ.Αναργφρων,  τθλ.: 210-26 12 111 / 210- 26 91 838 φαξ ), για εννζα  (9) χρόνια. (ΚΤΑ 

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

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. 

 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 β΄ζκηαο Εθπαίδεπζεο.) 
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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 προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων-προςφορών κακώσ και των απαραίτθτων 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό από τουσ ενδιαφερόμενουσ είναι μζχρι και 

τθ Δευτζρα 24/04/2023 και ώρα 11:00 μ.μ., ςτο γραφείο τθσ Δευτεροβάκμιασ χολικισ 

Επιτροπισ του Διμου Αγίων Αναργφρων - Καματεροφ (Βασ. Γεωργίου Β΄14 - Καματερό ΣΚ 

13451 τθλ.: 2132039953). 

Ζ αποζθράγιζη  ηφν κλειζηών προζθορών, θα πραγμαηοποιηθεί ενώπιον ηης 

Δπιηροπής Γιενέργειας  ηοσ Γιαγφνιζμού τθν Δευτζρα 24/04/2023 και ώρα 11:30 μ.μ., 

ςτα γραφεία τθσ Β΄ χολικισ Επιτροπισ (Βασ. Γεωργίου Βϋ14 Καματερό, αϋόροφοσ τθλ.  

2132039953). 

Για τθν παραλαβι τθσ προκιρυξθσ και για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν, να απευκφνονται ςτθ χολικι Επιτροπι τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτισ ϊρεσ από 9:30ϋ π.μ. 

ζωσ 13:30ϋ μ.μ. 

Η χολικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα να μθν κατακυρϊςει  το διαγωνιςμό, εφόςον 

κρίνει τισ προςφορζσ απαράδεκτεσ ι για οποιαδιποτε λόγο κρίνει  το αποτζλεςμα του 

διαγωνιςμοφ αςφμφορο. 

Με ευκφνθ του Προζδρου τθσ χολικισ Επιτροπισ περίλθψθ  τθσ διακιρυξθσ κα 

ςταλεί για δθμοςίευςθ ςτισ τοπικζσ εφθμερίδεσ και κα τοποκετθκεί ςτον πίνακα 

ανακοινϊςεων του ςχολείου. 

Η  παπούσα απόυαση έλαβε αύξοντα απιθμό   13 / 2023  
 

          υντάχκθκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                            ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

ΣΑΦΤΛΑ  ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 
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