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AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Συνεδρίαση αρ. 2/2022 

Αρ. απόφασης: 44/2022 
 

Στο Ψυχικό σήμερα 28/3/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε στη 

δεύτερη συνεδρίαση του έτους 2022 με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, η Δημοτική Σχολική 

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλόθεης-Ψυχικού ύστερα από την αριθμ. 

πρωτ. 86/22.3.2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, κ. Μαρίας-Αλεξάνδρας Μαλάμη, 

που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 

σε συνδυασμό με τα άρθ. 234 και 240 του νόμου Ν. 3463/06.  

  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, συγκεκριμένα ήταν οκτώ (8) και ένα (1) 

αναπληρωματικό μέλος (Παπασιδέρη Κωνσταντίνα),  καθώς και ο Αν/της Διευθυντής του 1ου 

Δημοτικού Ν. Ψυχικού, ο Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Ν. Ψυχικού, η Προϊσταμένη του 

Νηπιαγωγείου Φιλοθέης, η Διευθύντρια του Δημοτικού Φιλοθέης και η Διευθύντρια του 3ου 

Δημοτικού Ν. Ψυχικού, σύμφωνα με το άρθρο 1γ της ΥΑ 8440/2011 όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την ΥΑ 63967/13.9.2019, ήτοι:  

 

Παρόντα Μέλη 

1) Μαλάμη Μαρία- Αλεξάνδρα (Μάρλη)      Πρόεδρος   

2) Γκιζελή Αλίκη  

3) Γαβριηλίδη Σοφία                                                                     

4) Λάττα Δαχτυλά Δήμητρα 

5) Χανακούλας Αθανάσιος 

6) Σπυράτου Ειρήνη 

7) Μπενετάτου Γαλήνη 

8) Αποστολάκη Σεβαστή 



9) Παπασιδέρη Κωνσταντίνα 

Επίσης παρούσα ήταν και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Ν. Ψυχικού κ. Μαρκέτου. 

 

ΘΕΜΑ: 3Ο  Η.Δ. 
Λήψη απόφασης περί προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση λειτουργίας 

και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου 

Ψυχικού. 

  

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούμενη το θέμα θέτει υπ’ όψη αυτής: 

 
α) την 64321/Δ4/16-05-2008 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ:1003Β/30-5-2008), όπως 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016), 

που αφορούν τη λειτουργία κυλικείων Δημόσιων Σχολείων.  

β) την Υγ. Διάταξη Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135Β/29.08.2013) 

γ) τη θετική εισήγηση του διευθυντή του σχολείου 

Τονίζει την ανάγκη ανάθεσης λειτουργίας - εκμετάλλευσης του κυλικείου για την 
εξυπηρέτηση των μαθητών και του προσωπικού του Σχολείου. Ακολουθεί συζήτηση για 
τον καθορισμό των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και η σχολική επιτροπή  

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για τη 

ανάθεση λειτουργίας & εκμετάλλευσης του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. 

Ψυχικού. 

2. Καθορίζει τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού ως εξής: 
 
 

Άρθρο 1ο 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Ν. Ψυχικού, επί της 
οδού Γεωργίου Σεφέρη 21, Νέο Ψυχικό, στις  19.5.2022 και ώρα 15:00.  
 
     Άρθρο 2ο 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 9 (εννέα) χρόνια, θα αρχίσει την 1η Ιουλίου του 
έτους 2022 και θα λήξει την 30η Ιουνίου του έτους 2031 

 
Άρθρο 3ο 

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των € 4,00. 
 
Άρθρο 4ο 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των € 300,00. 
Στους αποτυχόντες του διαγωνισμού, το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, 
εκτός του πλειοδότη ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος και το οποίο 
θα παρακρατηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα επιστραφεί με τη λήξη άτοκα, 
πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ 
της Σχολικής Επιτροπής. Η επιστροφή των εγγυήσεων διενεργείται μετά την ανακήρυξη 



του πλειοδότη. 
 

Άρθρο 5ο 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η προκύπτουσα μοριοδότηση του κάθε 
ενδιαφερομένου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της 
ΚΥΑ 64321/Δ4/16-05-2008, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016).   Ο εκμεταλλευτής 
επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης του διαγωνισμού 
και τυχόν επαναληπτικού αυτού. Τα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου θα 
υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή και θα 
πρωτοκολληθούν στο πρωτόκολλο εισερχομένων της σχολικής μονάδας είτε νωρίτερα δια 
του Διευθυντή του σχολείου, είτε την ημέρα του διαγωνισμού.  
Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών / προσφορών ξεκινά από την ανάρτησης 
της Απόφασης στη Διαύγεια και λήγει την 19.5.2022 και ώρα 15:00, στο γραφείο 
Διεύθυνσης του σχολείου 
Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών και προσφορών  θα γίνει από την αρμόδια 
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παρουσία των συμμετεχόντων ή νόμιμων 
εκπροσώπων αυτών, την ημέρα και ώρα έναρξης του διαγωνισμού, ως το άρθρο 1 της 
παρούσας. 
 

 
Άρθρο 6ο 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, η πρώτη την 30η Νοεμβρίου, η δεύτερη την 
28η Φεβρουαρίου και η τρίτη την 31η Μαΐου. Το χαρτόσημο μισθώματος θα βαρύνει τον 
μισθωτή. 

 
Άρθρο 7ο 

Ο επιτυχών του διαγωνισμού υποχρεούται να ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ και στο κυλικείο να 
συμμορφωθεί με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις περί ταμειακής μηχανής. 
Η επιλογή παρόχου τηλεφωνίας και η λειτουργία διαδικτυακής σύνδεσης με την ΑΑΔΕ 
είναι ευθύνη και δαπάνη του εκμεταλλευτή. 
 
Η Σχολική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μελλοντικής χρέωσης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το - ΦΕΚ 87Β’/2017 - ΚΕΦ 19 - ΑΡΘΡΑ 83 & 86 - ΔΕΔΔΗΕ - 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ. 
Η χρέωση θα εκτελείται ως θα ορίζουν οι ισχύουσες κατά χρονική περίοδο διατάξεις. 
 
 
Άρθρο 8ο 
Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή 
του σε άλλο άτομο. 
 
Άρθρο 9ο 
Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία και να 
συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής κυλικείου. 

 

Άρθρο 10ο 
Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. 
Δύναται να  επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις 
εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις 
προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), "Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.". 
 



 
Άρθρο 11ο 
Οι ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να εξετάσουν τον χώρο 
του σχολικού κυλικείου, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του σχολείου Η Σχολική 
Επιτροπή θέτει στη διάθεση του εκμεταλλευτή αποκλειστικά τον χώρο με τις 
προβλεπόμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας ως προς τους όρους υγιεινής. Κάθε 
προσθήκη ή προκαλούμενη δαπάνη για την έναρξη λειτουργίας του κυλικείου βαρύνει τον 
πλειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι κατά την συμμετοχή στο διαγωνισμό δηλώνουν ότι 
αποδέχονται τον χώρο ως έχει. 
Η Σχολική Επιτροπή δεν θα φέρει καμία ευθύνη και δεν θα έχει υποχρέωση αποζημίωσης 
για τυχόν ζημιές ή βλάβες προϊόντων και εξοπλισμού του κυλικείου από τρίτους ή από 
εξωγενείς παράγοντες. 
Ο μελλοντικός εκμεταλλευτής οφείλει να μεριμνά για την ασφάλιση της επιχείρησής του 
έναντι των ανωτέρω κινδύνων. 
 
Άρθρο 12ο 
Ο πρώτος σε μόρια συμμετέχων, υποχρεούται να υπογράψει τη Σύμβαση με την Σχολική 
Επιτροπή εντός 30 ημερών από την ανάρτηση της Απόφασης Ανάθεσης Εκμετάλλευσης 
στη Διαύγεια και σε περίπτωση ενστάσεων εντός 7 ημερών μετά την οριστικοποίηση 
αποτελέσματος κρίσης ενστάσεων. 
Μετά την πάροδο της προθεσμίας κηρύσσεται έκπτωτος και ο διαγωνισμός 
επαναλαμβάνεται. 

 
Λοιπά άρθρα όσα αναφέρονται στην 64321/Δ4/16-05-2008 όπως τροποποιήθηκε με την 
ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) 

 
    3.  Συγκροτεί Επιτροπή διενεργείας του πλειοδοτικού διαγωνισμού και αποτελείται από 
τους: 

1. κ. Γ. Τόλια Αν. Δ/ντή του Σχολείου  
 με αναπληρωτή την Υποδιευθύντρια κ. Α. Δενδάκη  
2. κ. Μαρία-Αλεξάνδρα Μαλάμη εκπρόσωπο της Σχολικής Επιτροπής  
 με αναπληρωτή την κ. Αλίκη Γκιζελή 
3. κ. Μαρκέτου, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων,  
 με αναπληρωτή την Αντιπρόεδρο κ. Χ. Παπαιωάννου. 
 

 Το αποτέλεσμα του πλειοδοτικού διαγωνισμού, αφού συνταχθεί Πρακτικό, θα τεθεί στην 
τελική κρίση  της Σχολικής Επιτροπής για την αποδοχή του ή όχι. 
 

4. Καθορίζει να χορηγηθεί, με υπογραφή παραλαβής, σε κάθε ενδιαφερόμενο αντίγραφο των 
 α) ΚΥΑ 64321/2008  (ΦΕΚ 1003Β’/30-5-2008) Λειτουργία κυλικείων δημοσίων 
σχολείων), και  
 ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) 
 β) Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135Β/29.08.2013),  
Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των 
σχολείων  και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και 
ιδιωτικών σχολείων  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
 
 οι όροι των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και 

προκήρυξης 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο 
αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010:  

«1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή 



μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των 
συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της 
ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη 
παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 2. Προσφυγή επιτρέπεται και 
κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην 
περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της 
ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την 
παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. 3. Σε περίπτωση 
υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι 
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. 
προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' 
αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45). 4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής 
διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, 
ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη 
απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, 
πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. 5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω 
προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 6. Η 
άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων 
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ». Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) 
αρ. πρωτ. 42203/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά 
αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – 
όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών 
οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 
τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 
184/23.09.2020 τεύχος Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθ. 76 παρ. 3 θ). Σύμφωνα 
με το άρθρο 78 του Ν. 4727/2020, οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς 
περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για 
την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των 
διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων. 
  
 
  

Η απόφαση έλαβε αριθμό 44/2022 

Το Διοικητικό Συμβούλιο για το ως άνω θέμα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΑΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Μάρλη) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 2ης 

Συνεδρίασης της  Επιτροπής την 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

1) Μαλάμη Μαρία- Αλεξάνδρα 
(Μάρλη)      Πρόεδρος   

2) Γκιζελή Αλίκη  

3) Γαβριηλίδη Σοφία                                                                     



28ην Μαρτίου 2022 

Ψυχικό, 28.3.2022 

                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΑΛΑΜΗ  ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

(Μάρλη) 

4) Λάττα-Δαχτυλά Δήμητρα 

5) Χανακούλας Αθανάσιος 

6) Σπυράτου Ειρήνη 

7) Μπενετάτου Γαλήνη 

8) Αποστολάκη Σεβαστή 

9) Παπασιδέρη Κωνσταντίνα 

Διευθύντριες/ντές 

1) Γ. Τόλιας, Αν/της 

Διευθυντής του 1ου 

Δημοτικού Ν. Ψυχικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


