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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              
           ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                       
        ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ                          
 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ           
 
 

 

                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                        (για εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου) 

 

 Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πειραιά 

διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με 

σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του σχολικού 

συγκροτήματος,των συστεγαζομένων σχολικών μονάδων Πειραματικού 

Γυμνασίου Ζαννείου–Πειραματικού ΓΕΛ Ζαννείου και 6ου ΕΠΑΛ Πειραιά,(οδός  

Κολοκοτρώνη 6, Πειραιάς, Τ.Κ 18536,τηλ  Γυμνασίου 2104171858 τηλ. ΓΕΛ 

2104111874 & τηλ. ΕΠΑΛ 2014178868 ) για εννέα  (09) χρόνια .  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων προσφορών από τους 

ενδιαφερομένους είναι από 17 Δεκεμβρίου 2018  μέχρι και 25 Ιανουαρίου 2019  

και ώρα 12.00, και θα κατατίθενται στο γραφείο του   Δ/ντή   του Πειραματικού 

Γυμνασίου Ζαννείου,(Κολοκορτώνη 6, Πειραιάς), κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες,πλην των ημερών των διακοπών των Χριστουγέννων, που θα κατατίθενται  

στη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο Πειραιά,Δραγάτση 12, 

Πλατεία Κοραή, 4ος όροφος, γραφείο 5.      

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της γραμματείας της Β/θμιας 

Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά,στο Δημαρχείο Πειραιά,Δραγάτση 

12,Πλατεία Κοραή, στον 4ο όροφος και στο γραφείο 5, στις 25 Ιανουαρίου 

2019,ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 12.30. 

 Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ιδιώτης. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, 

κατατεθειμένα σε πρωτότυπο,  είναι : 

α) αίτηση του ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ,  
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β) ονομαστική και ενυπόγραφη προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα 

τοποθετείται σε αδιαφανή φάκελο. Το ελάχιστο όριο ορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ 

γ)πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη  

σχολική επιτροπή (αν υπάρχει), 

δ) πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα, του ιδίου ή και προερχόμενου 

από πολυτεκνική οικογένεια,( αν υπάρχει ) , 

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

μονογονεϊκής οικογένειας ( αν υπάρχει ) 

στ) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ, πιστοποιητικό είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω 

εναλλακτικών σχημάτων ( ΕΣΥΔ ) ( αν υπάρχει )  

ζ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 

η) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, 

θ) πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, 

ι) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ανάδοχος άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού 

σχολείου και ότι δεν είναι υπάλληλος δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή συνταξιούχος 

(χορηγείται), 

κ) ποσόν τριακοσίων (300) ευρώ, ως εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, 

 Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 

Γραφεία των   Δ/ντών    των σχολικών μονάδων Πειραματικού Γυμνασίου Ζαννείου–

Πειραματικού ΓΕΛ Ζαννείου και 6ου ΕΠΑΛ Πειραιά, (Κολοκοτρώνη 6, 

Πειραιάς,Τ.Κ18536),στα τηλέφωνα 2104171858, 2104111874 & 2104178868, 

αντίστοιχα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και στη γραμματεία της Σ.Ε τηλ. 

2132022119. 

                                                  Πειραιάς  14-12-2018 

 

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής             Ο Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής 

 

 

Αρβανίτου Δέσποινα                                              Μπλαβέρης Γρηγόριος   

 

 

 


