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Αξηζκφο Απφθαζεο: 108/29-12-2015
Απφζπαζκα
Απφ ην 12ν Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο
Δθπ/ζεο Γήκνπ πάξηεο έηνπο 2015
ΘΔΜΑ 3ν: ««Δπαλαπξνθήξπμε πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ εθκίζζσζεο
θπιηθείνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ξεξνθακπίνπ».
Σήκεξα, ζηηο 29 ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2015, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 17:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, ε Σρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.Π.Δ) ηνπ
Γήκνπ Σπάξηεο, κεηά ηελ ππ’ αξηζ. πξση.: 774/21-12-2015 πξφζθιεζε (12) ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδφζεθε λφκηκα ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνηρνθνιιήζεθε ζην
ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη απφ ηα 15 κέιε ηεο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ

ΑΠΟΝΣΔ

1. Πιεηψηαο Υξίζηνο
2. Αξγπξφπνπινο ηαχξνο
3. Γαξάθε Διέλε
4. Γαιαλνπνχινπ Γεσξγία
5. Μαληδνπξάλεο Ισάλλεο
6. Κσλζηάληαξνο Αληψληνο
7. Αξβαλίηεο Κσλζηαληίλνο
8. Κνθθνλφο Αλησληνο
(αλαπιεξσηήο ηνπ θ Μηραιάθνπ
Γεκεηξίνπ)
9. ηξίθαο Κπξηάθνο
10. Μνπζηάθεο Ηιίαο
11. Υίνπ Αλησλία-Γεσξγία
12. Γαξνπθάιε Κσλζηαληίλα
13. Γηακαληνχξνο Γεψξγηνο
14. Λάδαξε Θενθαλεία
15. Καλαθάθνο Υξήζηνο
Σηε ζπλεδξίαζε δελ παξαβξέζεθε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. Τελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ
αλέιαβε ν πξφεδξνο ηνπ ΝΠΓΓ ηεο Αζκηαο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία – θαζψο απφ ην ζχλνιν 15 κειψλ ήηαλ παξφληα θαη ηα 15
κέιε – ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Δηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, «Δπαλαπξνθήξπμε πιεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
Ξεξνθακπίνπ» αλέθεξε φηη ε αλάζεζε απφ ηε Σρνιηθή Δπηηξνπή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη
εθκεηάιιεπζεο ησλ θπιηθείσλ ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο
γίλεηαη κφλνλ θαηφπηλ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ εδ. 1 ηεο παξ. 8 .
ηεο αξηζκ 11927/Γ4, ΦΔΚ 242/9-2-2004 η. Β.
Έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηα παξαθάησ:
1. Τηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. 64321/Γ4/16 -05 -2008 Κ.Υ.Α. ησλ Υπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ θαη ΥΠΔΠΘ πεξί: «Λεηηνπξγίαο θπιηθείσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ».
2. Τηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ.111526/Γ4/10-09-2010 Κ.Υ.Α. ησλ Υπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ θαη ΥΠΔΠΘ πεξί: «Λεηηνπξγίαο θπιηθείσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ».
3. Τν άξζξν 103 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α ) γηα ηε ζχζηαζε-ζπγρψλεπζε
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.
4. Τνλ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112 η. Α') γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο
δηαηάμεηο.
5. Αξηζκ. Υ1γ/ Γ.Π/νηθ 81025, (ΦΔΚ 2135/29 -08-2013 η. Β’) ‘’Καλφλεο πγηεηλήο
ζρνιηθψλ θπιηθείσλ, θαληηλψλ (ζηαζεξψλ), ρψξσλ εζηίαζεο εληφο ησλ ζρνιείσλ
θαη θαζνξηζκφο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη απφ απηά εληφο δεκνζίσλ θαη
ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο’’.
6. Τελ ππ' αξηζµ. 8440/2011 (ΦΔΚ 318/25-2-2011 η. Β') Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά µε ηνλ
θαζνξηζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Σρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ζεκάησλ ηνπο.
7. Όιεο ηηο λφκηκεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθκίζζσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηα
επηηξεπφκελα είδε ζηα ζρνιηθά θπιηθεία
8. Τν γεγνλφο φηη ρξεηάδεηαη άκεζα λα δηεμαρζεί δηαγσληζκφο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ
θπιηθείνπ θαζψο ν εθκηζζψηήο ηνπ θπιηθείνπ εγθαηέιεηςε ην κίζζην.
9. Τελ αξηζκ απνθ: 63/17-09-2015 θαη ΑΓΑ Ψ4Λ7ΟΚΜΧ-ΝΛΣ ‘’Πξαγκαηνπνίεζε
πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ εθκίζζσζεο θπιηθείνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ
Ξεξνθακπίνπ’’.
10. Τν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε
ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ Ξεξνθακπίνπ, ζηηο 29-12-2015.
Σηελ ζπλέρεηα εηζεγήζεθε: ηελ δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ξεξνθακπίνπ θαη θάιεζε
ην Γ.Σ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αθνχ
άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππφςε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, χζηεξα απφ
δηαινγηθή ζπδήηεζε ,

απνθαζίδεη νκφθσλα
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Α. πγθξνηεί Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο επαλαιεπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε
ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ξεξνθακπίνπ ηελ νπνία απνηεινχλ νη θάησζη:
1. Αξβαλίηεο Κσλ/λνο , Γηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ Ξεξνθακπίνπ, κε
αλαπιεξψηξηα ηελ θα Βνξβή Βαζηιηθή
2. Πιεηψηαο Φξήζηνο, πξφεδξνο ΓΣ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Αζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ
Σπάξηεο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ Κνθθνλφ Αληψλην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ ΓΣ
ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Αζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Σπάξηεο θαη Γληή ηνπ 1 νπ
Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ Σπάξηεο.
3. Αξαρσβίηεο Ηιίαο, Πξφεδξνο ηνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ Ξεξνθακπίνπ κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Tζέηζεξε Αζελά
Β. Δγθξίλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκφζηνπ επαλαιεπηηθνχ πιεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ µε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε εθκηζζσηή ηνπ θπιηθείνπ
ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ δηδαθηεξίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
Ξεξνθακπίνπ, θαη θαζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα
δηεμαρζεί ν πιεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο, σο εμήο:
Άξζξν 1.
Σφπνο θαη ρξφλνο ηνπ δηαγσληζκνχ
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ – ζθξαγηζκέλσλ θαθέισλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο είλαη απφ: 06/01/2016 εκέξα Σεηάξηε κέρξη θαη 08/02/2016 εκέξα
Γεπηέξα θαη ψξα 11.00 π.κ. θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζην πξσηφθνιιν ηνπ
Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο,
Γ/λζε: Δπαγγειηζηξίαο 93, ΤΚ 23100 Σπάξηε, Τει: 2731361267, Φαμ: 2731361266,
email: sepe.spartis@gmail.com.
Ο δηαγσληζκφο θαη ε απνζθξάγηζε ησλ θιεηζηψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζην γξαθείν ηνπ
Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.Π.Δ.) ηνπ Γήκνπ
Σπάξηεο, ζηελ αλσηέξσ Γ/λζε, ζηηο 08-02-2016 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12:00 κ.κ.,
δεκφζηα, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε
φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πξνζθνξψλ, φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ.

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη
ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο σο εθπξφζεζκεο.
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο,
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Μεηά ην πέξαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ
ζπληάζζεη Πξαθηηθφ - ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ
δηαγσληδνκέλσλ - δηα ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη αηηηνινγεκέλα ε έγθξηζε ηεο
εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ) ηεο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ πάξηεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη λα απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν ηεο
Σρνιηθήο Δπηηξνπήο, Τει. 2731361267 θαη ζην Γξαθείν ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ
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Ξεξνθακπίνπ, Τει 2731035470, απ' φπνπ κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ θαη ηε δηαθήξπμε ηνπ
δηαγσληζκνχ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο
Άξζξν 2.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ:
α) Φπζηθά πξφζσπα θαζψο θαη δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα.
β) Πνιίηεο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γλψζηεο ηεο Διιεληθήο
γιψζζαο. Τν επίπεδν γισζζνκάζεηάο ηνπο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Γε γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγσληζκφ:
α) Όζνη απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή
ζρέζε.
β) Σπληαμηνχρνη.
γ) Όζνη έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4, (παξ. 1,2,3
θαη 4) 5,7,8 θαη 9 ηνπ Ν. 3528/2007 ΦΔΚ 26 η.Α΄/9.2.07.
δ) Όζνη είλαη αλάδνρνη εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ Γεκφζηνπ ή Ιδησηηθνχ
Σρνιείνπ.
Άξζξν 3.
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:
α) Έγγξαθε αίηεζε κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.
β) Έγγξαθε, ππνγεγξακκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ εκπεξηέρεη ην
πξνζθεξφκελν πνζφ ζε επξψ γηα θάζε καζεηή, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ
απφ ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θιεηζηφ αδηαθαλή θάθειν.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε ρσξίο μέζκαηα,
ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Τπρφλ δηφξζσζε κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηά ηνλ έιεγρν, αθνχ
θαζαξνγξάςεη ηε δηφξζσζε, ηελ κνλνγξάθεη θαη ηελ ζθξαγίδεη. Η πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή
θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Τν πνζφ ηεο αλάζεζεο (ή ηεο πξνζθνξάο) δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην
ειάρηζην φξην εθθίλεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ απφ ηελ
αληίζηνηρε Σρνιηθή Δπηηξνπή.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθλίαο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα.
ε) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.
ζη) Πηζηνπνηεηηθφ Δηζαγγειίαο φηη δελ είλαη θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. (Γελ απαηηείηαη
γηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα)
δ) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ. (Γελ απαηηείηαη γηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά
λνκηθά πξφζσπα)
ε) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαηαβάιιεηαη πνζφ εγγχεζεο 300 Δπξψ ή
αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή.
Η Δγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη ζηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο ππνςεθίνπο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ εθηφο ηνπ
ππνςεθίνπ, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε παξαρψξεζε ηνπ θπιηθείνπ, ν νπνίνο πξέπεη
4
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λα θαηαβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά αληίζηνηρν πνζφ ή εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα
θαιχπηεη ζπλνιηθά ην 20% ηνπ εηεζίνπ κηζζψκαηνο σο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
ηεο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ ή ε εγγπεηηθή επηζηνιή παξαθξαηείηαη θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο άηνθα, πιελ ηεο
πεξίπησζεο θαηαγγειίαο ή πξνψξνπ ιήμεο ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαηαπίπηεη ππέξ
ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
ζ) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 φηη δελ είλαη αλάδνρνο εθκεηάιιεπζεο άιινπ
Κπιηθείνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ζρνιείνπ. (Γελ απαηηείηαη γηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά
λνκηθά πξφζσπα).
η) Υπεχζπλε Γήισζε φηη δελ έρεη νθεηιέο σο αλάδνρνο εθκεηάιιεπζεο άιινπ
Κπιηθείνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ζρνιείνπ.
θ) Βεβαίσζε απφ ηηο Σρνιηθέο Δπηηξνπέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο φηη δελ έρεη νθεηιέο σο αλάδνρνο εθκεηάιιεπζεο
Κπιηθείνπ δεκνζίνπ ζρνιείνπ ζην Γήκν Σπάξηεο.
ι) Όηη άιιν δηθαηνινγεηηθφ ήζειε θξηζεί θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν ρσξίο λα
κεηαβάιινληαη νη βαζηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.
Άξζξν 4
Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ
Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ Ξεξνθακπίνπ δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα ηάζζεη εχινγε
πξνζεζκία γηα ηελ πξνζθφκηζε ηπρφλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ιείπνπλ θαη είλαη απαξαίηεηα
γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ πιελ ηεο ρξεκαηηθήο εγγχεζεο ή ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο , ηα νπνία θαηαηίζεληαη καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
Άξζξν 5
Σξφπνο επηινγήο κηζζσηή θαη αλάζεζεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ.
Λακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ:
α) Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο
β) Η πξνυπεξεζία ζε κίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ
γ) Η πνιπηεθληθή ηδηφηεηα
Σελ εθκεηάιιεπζε ζα αλαιάβεη απηφο πνπ ζα ζπγθεληξψλεη ηε κεγαιχηεξε
κνξηνδφηεζε ησλ α, β, γ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, πνπ ζα γίλεη σο εμήο:
 Κάζε πξνζθνξά ζε επξψ πνιιαπιαζηάδεηαη επί δχν (2).
 Κάζε ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ζε κίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ ππνινγίδεηαη σο έλα
(1) κφξην. Τν ζχλνιν ησλ κνξίσλ ιφγσ πξνυπεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα
νθηψ (8).
 Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνινγίδνληαη πέληε (5) κφξηα.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη πξψηνη ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ είλαη δχν ή πεξηζζφηεξνη, ε
Δπηηξνπή ηνπο δεηάεη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα λέα έγγξαθε
πξνζθνξά. Η δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη θάζε επφκελε εξγάζηκε
εκέξα κέρξη λα ππάξμεη έλαο κε ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ κνξίσλ.
ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ δηαγσληζκνχ δηεμάγεηαη επαλαιεπηηθφο
δηαγσληζκφο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία.
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ε πεξίπησζε απνηπρίαο θαη ηνπ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ, γίλεηαη απεπζείαο
αλάζεζε ηνπ θπιηθείνπ ζε πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, αθνχ
ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πξνθήξπμε απηή.
ε πεξίπησζε κε χπαξμεο ελδηαθεξνκέλσλ γηα απεπζείαο αλάζεζε, κπνξεί λα
γίλεη απεπζείαο αλάζεζε ζε άηνκα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, πάζεο θχζεσο
βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Οη φξνη
ηεο απεπζείαο αλάζεζεο δελ κπνξεί λα είλαη δπζκελέζηεξνη ησλ πξνβιεπνκέλσλ
φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Σν πνζφ ηεο αλάζεζεο (ή ηεο πξνζθνξάο) δελ κπνξεί λα
είλαη κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην φξην εθθίλεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο
παξνχζεο.
Άξζξν 6
Σν πνζφ ηεο αλάζεζεο (ή ηεο πξνζθνξάο) δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ
ηεζζάξσλ Δπξψ (4€) αλά καζεηή.
Άξζξν 7
Τπνβνιή ελζηάζεσλ:
α) Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο
ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζε απηφλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιιεηαη κέρξη
θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ. Η Δπηηξνπή
ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή
πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί
ηειηθά γηα ηε απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηεο.
β) Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο
πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, δε γίλνληαη δεθηέο.
γ) Σεο έλζηαζεο θαηά ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζην δηαγσληζκφ, ιακβάλεη γλψζε
ππνρξεσηηθά κε ηε θξνληίδα ηεο Δπηηξνπήο απηφο, θαηά ηνπ φπνηνπ ζηξέθεηαη.
Άξζξν 8
Γηάξθεηα κίζζσζεο:
Η δηάξθεηα κίζζσζεο νξίδεηαη γηα έμη (6) έηε. Αξρίδεη κε ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη 30-06-2021.
ηελ πεξίπησζε πξφσξεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη λένο δηαγσληζκφο θαη ε
λέα ζχκβαζε ζα ηζρχεη κέρξη ηελ 30ε Ινπλίνπ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο εμαεηίαο.
Άξζξν 9
Καηαβνιή κηζζψκαηνο
Η εηήζηα θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη ζηνλ Τξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ ΝΠΓΓ
ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο, ζε ηξείο (3)
δφζεηο. Η πξψηε δφζε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ, ε δεχηεξε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ θαη ε ηξίηε
ζηηο 31 Μαΐνπ.
Σν χςνο ησλ δφζεσλ ζα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: π = 1/189 Υ α Υ β Υ γ.
Όπνπ:
 (π): είλαη ην χςνο ησλ δφζεσλ,
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(189): νη εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ έηνπο,
(α): είλαη ε πξνζθνξά,
(β): είλαη ν αξηζκφο ησλ θνηηψλησλ καζεηψλ ζηηο εκεξνκελίεο πνπ
θαηαβάιινληαη νη δφζεηο,
 (γ): είλαη νη εξγάζηκεο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε αληίζηνηρε θνίηεζε
καζεηψλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε δφζε.
Ο αξηζκφο ησλ θνηηψλησλ καζεηψλ (β) θαη νη εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ
θαιχπηεη ε δφζε (γ), βεβαηψλνληαη θάζε θνξά απφ ηελ Γηεπζπληή ηνπ Σρνιείνπ. Σηνλ
αξηζκφ απηφ πξνζηίζεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ άιισλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ζα ζπζηεγαζηνχλ θαη ζα εμππεξεηνχληαη απφ ην θπιηθείν.
Οη εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ ηαπηίδνληαη κε απηέο ηεο ιεηηνπξγίαο
(ηαθηηθήο θαη έθηαθηεο) ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο θαη ζεσξνχληαη 189 εξγάζηκεο εκέξεο.
ε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν δελ ιεηηνπξγεί γηα ιφγνπο πνπ δελ επζχλεηαη ν κηζζσηήο
ηνπ θπιηθείνπ φπσο θαηαιήςεηο, απεξγίεο, ζεηζκνί, θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, εθινγέο
θ.ι.π. γίλεηαη κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο. ηηο κεηψζεηο δελ ζπλππνινγίδνληαη νη
λνκνζεηεκέλεο αξγίεο (δηαθνπέο, ενξηέο, εθδξνκέο, πεξίπαηνη θ.ι.π.) νη νπνίεο είλαη
γλσζηέο εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνπο εθκεηαιιεπηέο ησλ θπιηθείσλ.
Άξζξν 10
Οη εηζπξάμεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ απνηεινχλ έζνδν ηεο αξκφδηαο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ζα δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ή ζπκπιήξσζε ησλ δαπαλψλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ξεξνθακπίνπ.
Άξζξν 11
Ο εθκηζζσηήο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ ζα πξέπεη λα
γλσξίδεη φηη:
α) Απαγνξεχεηαη ε ππεθκίζζσζε ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν νιηθή ή κεξηθή
παξαρψξεζε ηνπ ζε άιιν άηνκν.
Η παξνπζία ηνπ ζην θπιηθείν ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο είλαη απαξαίηεηε. Γχλαηαη
φκσο λα επηθνπξείηαη απφ πξφζσπν, ην νπνίν ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο
εξγαζίαο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο
ζεκηλαξίνπ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. ππνρξενχηαη λα ην
παξαθνινπζήζεη πξνζθνκίδνληαο ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή
κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο:
‘’…νη ππεύζπλνη θαη ην πξνζωπηθό ηωλ ελ ιόγω δξαζηεξηνηήηωλ, νθείινπλ λα
έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ην
πξνζωπηθό ηωλ επηρεηξήζεωλ ηξνθίκωλ θαη πνηώλ, ζύκθωλα κε ηελ Υ.Α.
14708/10−08−2007 (ΦΕΚ 1616/Β/17−08−2007) όπωο θάζε θνξά απηή ηζρύεη θαη
αθνξά ζηηο «βαζηθέο αξρέο ζηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηωλ ηξνθίκωλ».
Οη εξγαδόκελνη ηόζν ζηα ζρνιηθά θπιηθεία, θαληίλεο όζν θαη ζηα εζηηαηόξηα ζα
δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθά Υγείαο, όπωο πξνβιέπεηαη από ηελ Υ.Α. 35797 (ΦΕΚ
1199/Τ.Β/11−4−2012)’’.
β) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε ηακεηαθήο κεραλήο
γ) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ.
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δ) Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο αδείαο.
ε) Σα πξνο πψιεζε πξντφληα είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη θαη νξίδνληαη απφ ηελ
Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Τ1γ/ Γ.Π/νηθ 81025/27.08.2013 (ΦΔΚ 2135/29.08.2013 ηεχρνο
Β’).
ζη) Θα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ ηνπ Κπιηθείνπ θαη ηνπ Γ/ληε ηνπ ζρνιείνπ
δ) Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαζαξίδεη ηνλ αχιεην ρψξν απφ πξντφληα πνπ πσινχληαη
ζην θπιηθείν.
ε) ε πεξίπησζε πνπ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ αλαιάβεη ε θαζαξίζηξηα ηνπ
ζρνιείνπ, απαγνξεχεηαη λα θαζαξίδεη ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ. Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ
θπιηθείνπ.
η) ε πεξίπησζε κεηαζηέγαζεο κέξνπο ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κε κείσζε ησλ
καζεηψλ άλσ ηνπ 20% δχλαηαη ν κηζζσηήο ηνπ θπιηθείνπ λα δεηήζεη απφ ηε Σρνιηθή
Δπηηξνπή ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο κε δίκελε ηνπιάρηζηνλ πξνεηδνπνίεζε, φπνηε δελ
θαηαπίπηεη ε εγγχεζε ππέξ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο.
Άξζξν 12
α) Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε ρνιηθή
Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ πάξηεο. Έρεη ην δηθαίσκα λα
εγθξίλεη ή λα κελ θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ εθφζνλ θξίλεη φηη νη πξνζθνξέο είλαη
απαξάδεθηεο ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ σο
αζχκθνξν. Απφ ηελ Δπηηξνπή ζπλεθηηκψληαη ε ηπρφλ πείξα, ε εηδηθφηεηα θαη
γεληθά ε εκπεηξία ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη θάζε άιιν νπζηψδεο ζηνηρείν πνπ
εμαζθαιίδεη ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
β) Με απφθαζή ηεο, κπνξεί λα παξαηείλεη ηε ζχκβαζε κίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ
κέρξη ηξία (3) ρξφληα θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθνί ιφγνη αλαθεξφκελνη ζηε
ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ. Σηελ πεξίπησζε απηή πξνζαπμάλεηαη ην πνζφ ηεο εηεζίαο
πξνζθνξάο αλά καζεηή αλάινγα κε ηελ αχμεζε ηνπ ηηκαξίζκνπ γηα θάζε έηνο
παξάηαζεο.
γ) Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο θαη
φπνηα έμνδα απηήο - αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο - επίζεο θαη ηα έμνδα ηπρφλ
λνκίκσλ ηειψλ θξαηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο, επηβαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ απηφλ ζηνλ
νπνίν ζα θαηαθπξσζεί νξηζηηθά ε δεκνπξαζία (…νη εθκεηαιιεπηέο ηωλ ζρνιηθώλ
θπιηθείωλ ππνρξενύηαη λα εμνθιήζνπλ ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ
θπιηθείνπ ζηνλ ηνπηθό ηύπν ζύκθωλα κε ην λόκν 3801/4-9/2009 ΦΕΚ Α’ 163 άξζξν
46 παξαγξ. 3). Οη δε απνδείμεηο θαη ηηκνιφγηα θαηαβνιήο ησλ ηειψλ απηψλ
πξνζθνκίδνληαη απαξαίηεηα ζαλ δηθαηνινγεηηθά θαηά ηνλ θαηαξηηζκφ θαη
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ.
δ) Η ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ πάξηεο έρεη ην
δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζεο γηα ζπνπδαίν ιφγν πνπ ζα παξαηεξεζεί ή
ζα δηαπηζησζεί απφ ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Καιήο Λεηηνπξγίαο ηνπ
Κπιηθείνπ.
8

ΑΔΑ: ΨΤΡΩΟΚΜΨ-Υ0Δ
ε) Σν Ν.Π.Γ.Γ. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (.Δ.Π.Δ)
ηνπ Γήκνπ πάξηεο, έρεη ζπγθξνηήζεη Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Καιήο Λεηηνπξγίαο
ηνπ ρνιηθνχ Κπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ξεξνθακπίνπ κε ηελ αξηζκ 2/3001-2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ:
α) θ. Αξβαλίηε Κσλ/λν (Γηεπζπληή ηνπ Σρνιείνπ), κε αλαπιεξψηξηα ηνπ: ηελ θα
Κνθθηλάθνπ Διέλε (λφκηκε αλαπιεξψηξηα Γ/ληε ηνπ Σρνιείνπ).
β) θ Αξαρψβηηε Ηιία (Πξφεδξν ηνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ Σρνιείνπ),
κε αλαπιεξψηξηά ηνπ ηελ θα Κνινκβάθνπ Γήκεηξα, (κέινο ηνπ ΓΣ ηνπ Σπιιφγνπ
Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ Σρνιείνπ).
γ) θ Πιεηψηα Π. Φξήζην (Πξφεδξν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο), κε αλαπιεξσηή ηνπ: ηνλ
θ Μαληδνπξάλε Ισάλλε, (κέινο ηνπ ΓΣ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο).
δ) θ Αξγπξφπνπιν Σηαχξν (Αληηπξφεδξν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο), κε αλαπιεξψηξηά
ηνπ ηελ θα Φίνπ Αλησλία – Γεσξγία (κέινο ηνπ ΓΣ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο).
ε) θα Βνξβή Βαζηιηθή κε αλαπιεξσηή ηεο: ηνλ θ Φεηιαδάθε Δκκαλνπήι (εθπαηδεπηηθνί
ηνπ ζρνιείνπ).
Πξφεδξνο ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Σρνιείνπ ή ν
αλαπιεξσηήο ηνπ, ν νπνίνο, θαιεί ηα κέιε ζε ζπλεδξίαζε γηα ηε ζπδήηεζε
δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο θπιηθείνπ. Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεξνχληαη
ζρεηηθά πξαθηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν πξάμεσλ.
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν έιεγρνο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ, ε
δηάζεζε απφ απηφ ησλ πξνβιεπφκελσλ θαη νξηδφκελσλ εηδψλ απφ ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ , θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ
πγηεηλήο.
Κάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Διέγρνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ, ε νπνία κπνξεί λα εηζεγείηαη ζηε
Σρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο ηελ
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί, γηα νπζηψδε ιφγν, πνπ νθείιεηαη
ζηνλ ππεχζπλν αλάδνρν ηνπ θπιηθείνπ. Η Σρνιηθή Δπηηξνπή θξίλεη εάλ ζπληξέρεη
ή φρη ιφγνο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη απνθαζίδεη αλαιφγσο αθνχ
πξνεγνπκέλσο θιεζεί λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ, ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ
θπιηθείνπ.
Άξζξν 13
Τπνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ (δει. ηεο θαηαθχξσζεο
ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ) απφ ηελ απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
(.Δ.Π.Δ.) ηνπ Γήκνπ πάξηεο, ε χκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο
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ΑΔΑ: ΨΤΡΩΟΚΜΨ-Υ0Δ
ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη απφ ηνλ εθκηζζσηή – αλάδνρν ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ Ξεξνθακπίνπ. Ο εθκηζζσηήο – αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο εληφο 10
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ηεο απφθαζεο ηνπ Γ ηεο
.Δ.Π.Δ. πεξί θαηαθπξψζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ πιεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ, λα πξνζέιζεη γηα ηε ζχληαμε θαη
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο.
Μαδί ηνπ πξέπεη λα έρεη θαη λα θαηαζέζεη:
α) ηηο απνδείμεηο θαη ηα ηηκνιφγηα θαηαβνιήο ησλ δαπαλψλ δεκνζίεπζεο ηεο
πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο θαη φπνηα έμνδα απηήο - αξρηθήο θαη
ηπρφλ επαλαιεπηηθήο - επίζεο θαη ηα έμνδα ηπρφλ λνκίκσλ ηειψλ θξαηήζεσλ ηεο
ζχκβαζεο,
β) ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ζπλνιηθά ην 20% ηνπ εηεζίνπ
κηζζψκαηνο ηνπ θπιηθείνπ σο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη φπνην
επηπιένλ έγγξαθν ηνπ δεηεζεί,
σο απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηνλ θαηαξηηζκφ θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
εθκίζζσζεο ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ξεξνθακπίνπ.
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη νξηζηηθή.
ε πεξίπησζε κε εκθαληδφκελνπ θαη αξλνχκελνπ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε
θαηαηεζείζα εγγχεζε (πνζνχ 300€) ε νπνία αθνξνχζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Η ρνιηθή Δπηηξνπή έρεη δηθαίσκα λα θαιέζεη ηνλ δεχηεξν απφ ηνλ Πίλαθα
Καηάηαμεο ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ην νπνίν έρεη
εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΠΔ αθνινπζψληαο ηα αλσηέξσ κέρξη
εμαληιήζεσο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο. θιπ
Άξζξν 14
Η ρνιηθή Δπηηξνπή θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πξνθήξπμεο ππνρξενχηαη λα έρεη
εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ρψξνπ ηνπ θπιηθείνπ,
πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε απαξαίηεηε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ νηθείν Γήκν,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Η άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ θπιηθείσλ, θαληηλψλ (ζηαζεξψλ) ή ρψξσλ εζηίαζεο ζα πξέπεη
λα βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θπιηθείνπ.
Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο
δηαηάμεηο, πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
Άξζξν 15
Η κίζζσζε ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν δελ ππάγεηαη ζηηο
δηαηάμεηο γηα ηηο εκπνξηθέο κηζζψζεηο.
Άξζξν 16
Η ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ πάξηεο δηαηεξεί ην
δηθαίσκα γηα πξφζεζε ρξέσζεο ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
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ΑΔΑ: ΨΤΡΩΟΚΜΨ-Υ0Δ
Ξεξνθακπίνπ ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε βάζε ην ΗΜ.
ΓΔΓ/Φ.486/50991/17.5.85 – έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Η..
Υξέσζε θπιηθείνπ ζε ΓΔΗ =
πλνιηθφ πνζφ ινγαξηαζκνχ Υ (KWH θπιηθείνπ / χλνιν KWH ζρνιείνπ).
ην Γεκνηηθφ ρνιείν Ξεξνθακπίνπ ππάξρεη ηνπνζεηεκέλνο ελδηάκεζνο κεηξεηήο
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
Άξζξν 17
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο απηήο λα δεκνζηεπηεί ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα. Πεξίιεςε
ηεο παξνχζεο λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο - Γξαθείνπ
ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο θαη ζηελ
είζνδν ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ξεξνθακπίνπ. Δπίζεο λα δεκνζηεπηεί ζην δηαδίθηπν
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο (www.sparti.gov.gr) θαη ηνπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ Ξεξνθακπίνπ.
Άξζξν 18
Οη παξαπάλσ φξνη είλαη ππνρξεσηηθνί. Ο δηαγσληδφκελνο ή ν εθκηζζσηήο ζεσξείηαη
φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο απηήο ηεο δηαθήξπμεο
θαζψο επίζεο θαη φινπο ηνπο λφκνπο ή ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία
Κπιηθείσλ Γεκνζίσλ ρνιείσλ . Η παξάβαζε ελφο θαη κφλν φξνπ απφ ην κηζζσηή ζα
έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο.
Η παξνχζα απφθαζε πήξε αξηζκφ 108/29-12-2015
Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο:
Σα Μέιε ηνπ Γ ηεο Αζκηαο ηεο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάξηεο:

Ο Πξφεδξνο ηεο Αζκηαο ηεο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
πάξηεο
Υξίζηνο Π. Πιεηψηαο
Αθξηβέο απφζπαζκα
πάξηε 29-12-2015

1. Αξγπξφπνπινο ηαχξνο
2. Γαξάθε Διέλε
3. Γαιαλνπνχινπ Γεσξγία
4. Μαληδνπξάλεο Ισάλλεο
5. Κσλζηάληαξνο Αληψληνο
6. Αξβαλίηεο Κσλζηαληίλνο
7. Κνθθνλφο Αλησληνο
(αλαπιεξσηήο ηνπ θ Μηραιάθνπ
Γεκεηξίνπ)
8. ηξίθαο Κπξηάθνο
9. Μνπζηάθεο Ηιίαο
10. Υίνπ Αλησλία-Γεσξγία
11. Γαξνπθάιε Κσλζηαληίλα
12. Γηακαληνχξνο Γεψξγηνο
13. Λάδαξε Θενθαλεία
14. Καλαθάθνο Υξήζηνο
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