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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(για την Εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου  

του συγκροτήματος σχολείων Γυμνασίου, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Δοξάτου) 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις της παρ.5 της αριθ.64321/Δ4/08(ΦΕΚ 1003 Β/30.05.08) «Λειτουργία κυλικείων 
δημοσίων σχολείων» & τις διατάξεις της αριθ.Φ.2/1553/129578/Δ1/16(ΦΕΚ 2646/Β/25.08.16) 
«Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16.05.08 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10.09.10 κοινή υπ. απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων 
σχολείων». 

2. την αριθ.4/2021(με ΑΔΑ: 6ΨΙ5ΟΕΠΚ-Α5Κ) απόφασή της, 

 

προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου  

του συγκροτήματος σχολείων Γυμνασίου, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Δοξάτου. 

 

α) Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού: 

Ο διαγωνισμός [άνοιγμα προσφορών] θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο 
Δημαρχείο Καλαμπακίου, στις 12 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. και σε 
περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος, ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα γίνει στις 2 
Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 

β) Υποβολή προσφορών: 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν τις 
προσφορές τους, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 11 Μαΐου 
2021 και ώρα 14:00 ή να τις καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο γραφείο της 
Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Καλαμπακίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στον υπάλληλο του Δήμου Δοξάτου, Γρηγόριο Ανδρεάκη, μέσω τηλεφώνου 
στο 2521352426, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση 
gandreakis@doxato.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν την αίτηση  και τη διακήρυξη και μέσω του 
διαδικτύου από την ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου www.doxato.gr 

 
Ο Πρόεδρος της Σ.Ε Β/θμιας Εκ/σης       

  Δήμου Δοξάτου 

 

  Λουλούδης Ιωάννης  

 


