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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ.2/2013 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7
ου

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Ο Πρόεδρος  

της  

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας  
 

Έχοντας υπόψη : 

1) 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 

2) Την απόφαση αρ.38/2013 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Διακηρύσσει 
Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου 

του 7
ου

 Δημοτικού Σχολείου, Αγαθουπόλεως 15, 66100 Δράμα με μοριοδότηση εφαρμόζοντας 

τα παρακάτω κριτήρια:  

 

α) την τιμή της προσφοράς ανά μαθητή , 

β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου, 

γ) την πολυτεκνική ιδιότητα. 

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ γίνεται ως εξής: 

I. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζετε 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). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας (2
ος

 

Όροφος, Γραφείο Παιδείας, αρ.212) ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής στις 17/06/2013 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και 

αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν στην αρμόδια 

επιτροπή διαγωνισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας 

μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 

μ.μ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών. 

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά 

μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του 

σχετικού διαγωνισμού. Εκμεταλλευτής ανακηρύσσεται ο πλειοδότης με την μεγαλύτερη τιμή 

που θα προκύψει από την μοριοδότηση του συνδυασμού των κριτηρίων. 

Η σύμβαση ισχύει για έξι χρόνια, αρχής γενομένης, από την υπογραφή της και λήγει στις 

30/06/2019. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από την 

κα Δερμεντζή Ζωή (Δήμος Δράμας, 3
ος

 Όροφος) κατόπιν αιτήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες (09:00 έως 13:30). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521 350646 κ. Δερμεντζή Ζωή (3
ος

 Όροφος). 

 

                   Ο Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής   

      

 

   Μπέσσας Θεόδωρος  


