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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ
ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΤ

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 22
Απόςπαςμα από το υπϋαρικ. πρακτικό 6Ο
17-7-2017 τακτικισ ςυνεδρίαςθσ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ χολικισ

τθ Χρυςοφπολθ ςιμερα τθν 17θ του μθνόσ
Ιουλίου του ζτουσ 2017 και ϊρα 14.30 μ.μ. ο
κάτωκι
υπογεγραμμζνοσ
Κοντοςτζλιοσ
Εμμανουιλ (υπάλλθλοσ του Διμου Νζςτου)
τοιχοκόλλθςα ςτο προσ τοφτο προοριηόμενο
μζροσ του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ αντίγραφο
τθσ αρικ. 22/2017 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου που ςυηθτικθκε κατά τθν
ςυνεδρίαςθσ
τθσ
17θσ/7/2017.
τθσ
Δευτεροβάκμιασ χολικισ Επιτροπισ Διμου
Νζςτου.
Προσ τοφτο ςυντάχκθκε από τον τοιχοκολλιςαντα
το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ωσ
κατωτζρω:
Ο Σοιχοκολλιςασ
Οι μάρτυρεσ

Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Διμου Νζςτου

Κοντοςτζλιοσ Εμμανουιλ
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΘΕΜΑ 5Ο

«Ζγκριςθ εκμίςκωςθσ προκιρυξθσ και όρων διακιρυξθσ δθμόςιου πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ
με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν εκμίςκωςθ του κυλικείου του 2ου Γυμναςίου Χρυςοφπολθσ,
Δθμοτικισ Κοινότθτασ Χρυςοφπολθσ Διμου Νζςτου».
τθ Χρυςοφπολθ και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 17θ του μηνός Ιουλίου του έτους 2017
θμζρα τθσ εβδομάδασ Δευτζρα και ϊρα 13:30 μ.μ. ςυνιλκε ςε τακτικι δθμόςια ςυνεδρίαςθ, υπό τθν
Προεδρία του κ. Καραγεωργίου Γεϊργιου, θ χολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου
Νζςτου, φςτερα από τθν αρικ. 380/13-07-2017 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου, που επιδόκθκε
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) ςε κάκε ζνα μζλοσ
ξεχωριςτά.
Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία γιατί ςε ςφνολο ζντεκα (11) μελϊν παραβρζκθκαν
παρόντα μζλθ ζξι (6) δθλαδι:
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ΠΑΡΟΝΣΑ

ΑΠΟΝΣΑ

1. - Καραγεωργίου Γεϊργιοσ

(Πρόεδροσ)

1.- Κλοκίδου οφία

2.- Χατηθγερακοφδθσ Ιωάννθσ

Μζλοσ

2.- Θεοδωρίδθσ Αναςτάςιοσ

3.- Κοφρτθσ Χριςτοσ

«

3.- Πετροφςθσ ωτιριοσ

4.- Αργυράκθσ Μιχαιλ

«

4.- Ηυγοφλασ Γεϊργιοσ

5.- Καπετανόπουλοσ Ιωάννθσ

«

5.- Σηιμάνθσ Βλάςθσ

6.- Παπακεοδϊρου Κωνςταντίνοσ «

τθ ςυνεδρίαςθ, παραβρζκθκε και ο οριςκείσ υπάλλθλοσ του Διμου Νζςτου για τθν τιρθςθ των
πρακτικϊν, Κοντοςτζλιοσ Εμμανουιλ.
ΘΕΜΑ 5

ο

υνεχίηοντασ τθν ςυνεδρίαςθσ ο Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καραγεωργίου
Γεϊργιοσ ειςθγικθκε το 5ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο ««Ζγκριςθ εκμίςκωςθσ προκιρυξθσ και όρων
διακιρυξθσ δθμόςιου πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν εκμίςκωςθ του
κυλικείου του 2ου Γυμναςίου Χρυςοφπολθσ, Δθμοτικισ Κοινότθτασ Χρυςοφπολθσ Διμου Νζςτου». Ειδικότερα
επί του κζματοσ ανζφερε τα εξισ:
(1). φμφωνα με τθν παρ. 5 τθσ Κ.Τ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεφχοσ Β), όπωσ ιςχφει
κατά το μινα Μάρτιο του χρόνου που λιγει θ ιςχφουςα ςφμβαςθ, θ χολικι Επιτροπι προκθρφςςει διαγωνιςμό
για τθν εκμετάλλευςθ του κυλικείου του ςχολείου.
Θ χολικι Επιτροπι κατά το χρόνο τθσ προκιρυξθσ υποχρεοφται να ζχει εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ
καταλλθλότθτασ του χϊρου του κυλικείου, προκειμζνου να εκδοκεί θ απαραίτθτθ άδεια λειτουργίασ από το
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Διμο ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. (παρ. 32 Κ.Τ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεφχοσ
Β)
Θ προτεινόμενθ εκμίςκωςθ γίνεται για πρϊτθ φορά και ωσ εκ τοφτου δεν υπάρχει μιςκωτιριο ςυμβόλαιο για
τθν μίςκωςθ του εν κζματι κυλικείου. ε κάκε περίπτωςθ όμωσ πρζπει να διενεργθκεί διαγωνιςμόσ για τθν
εκμίςκωςθ του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Αρ. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεφχοσ Β)
κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, και Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, όπωσ τροποποιικθκε με
τθν ΚΤΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεφχοσ Β’).
Θ χολικι Επιτροπι φςτερα από ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ τα εξισ:
(1). Σισ διατάξεισ:
του άρκρου 243 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπωσ ιςχφουν
τθσ αρικ. 8440/24-2-2011 απόφαςθσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, όπωσ ιςχφει
τθν αρικ. 64321/Δ4/16-5-2008 ΚΤΑ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων,
όπωσ ιςχφει
τθν αρικ. 129578/Δ1/25-8-2016 ΚΤΑ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων
(2). Σθ ςχετικι με το κζμα ειςιγθςθ
Αποφαςίηει Ομόφωνα
Α. Προκθρφςςει δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν ανάδειξθ πλειοδότθ
μίςκωςθσ του κυλικείου του 2ου Γυμναςίου Χρυςοφπολθσ, τον οποίο κα διενεργιςει θ τριμελισ επιτροπι θ
οποία ςυγκροτικθκε με τθν αρικ. 20/2017 απόφαςθ (ΑΔΑ: 617Π465ΔΟ-ΣΑΗ).
Β.

Κακορίηει τουσ όρουσ διαγωνιςμοφ ωσ εξισ:
1. ΑΡΘΡΟ 1

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο διαγωνιςμόσ και θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμαρχιακοφ
Καταςτιματοσ Χρυςοφπολθσ ςτισ 1 επτεμβρίου 2017, θμζρα Παραςκεφθ και ώρα 10.00 π.μ., δθμόςια, κα
πραγματοποιθκεί ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν αρικ.
20/2017 απόφαςθ (ΑΔΑ: 617Π465ΔΟ-ΣΑΗ)
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Όςοι κα παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ όλων των ςτοιχείων
και των προςφορϊν όςων ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό.
Προςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν
αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ωσ εκπρόκεςμεσ.
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.

ΑΡΘΡΟ 2
1) Θ ανάκεςθ από τθ χολικι Επιτροπι τθσ λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ του ςχολικοφ κυλικείου κα γίνει
κατόπιν του διαγωνιςμοφ ςε ςυνάρτθςθ με :
α) τθν τιμι προςφοράσ
β) τθν προχπθρεςία ςε μίςκωςθ ςχολικοφ κυλικείου
γ) τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα.
Θ μοριοδότθςθ ςτισ περιπτϊςεισ α,β,γ γίνεται ωσ εξισ:
Ι. Κάκε προςφορά πολλαπλαςιάηεται επί δφο.
ΙΙ. Για κάκε χρόνο προχπθρεςίασ ςε εκμίςκωςθ ςχολικοφ κυλικείου υπολογίηεται ζνα (01) μόριο. Σο ςφνολο των
μορίων λόγω προχπθρεςίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτϊ (08).
ΙΙΙ. Για τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα υπολογίηονται μόρια πζντε (05).
τθν περίπτωςθ που οι πρϊτοι ςτον αρικμό μορίων είναι δφο ι περιςςότεροι θ Επιτροπι τουσ ηθτάει να
προςκομίςουν τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα νζα ζγγραφθ προςφορά. Θ διαδικαςία αυτι μπορεί να
επαναλαμβάνεται κάκε επόμενθ εργάςιμθ θμζρα μζχρι να υπάρξει ζνασ με τον υψθλότερο αρικμό μορίων.

ΑΡΘΡΟ 3
Α. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν:
α). Φυςικά πρόςωπα κακϊσ και δθμοτικά ι κοινοτικά νομικά πρόςωπα.
β).

Πολίτεσ

των

κρατϊν-μελϊν

τθσ

Ευρωπαϊκισ

Ζνωςθσ,

γνϊςτεσ

τθσ

Ελλθνικισ

γλϊςςασ.

Σο επίπεδο γλωςςομάκειασ τουσ για τθν καλι εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ διαπιςτϊνεται από τθν επιτροπι
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.

Β. Δε γίνονται δεκτοί ςτο διαγωνιςμό :
α). Όςοι απαςχολοφνται ςτο δθμόςιο ι ςε ΝΠΔΔ με οποιαδιποτε εργαςιακι ςχζςθ.
β). υνταξιοφχοι.
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γ). Όςοι ζχουν κϊλυμα διοριςμοφ ςτο Δθμόςιο ςφμφωνα με τα άρκρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4,5,7,8,9 του Ν.
3528/2007 ΦΕΚ 26τ. Αϋ/ 9-2-07.
δ). Όςοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευςθσ άλλου κυλικείου Δθμόςιου ι Ιδιωτικοφ χολείου.

ΑΡΘΡΟ 4
Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ του κάκε ενδιαφερόμενου ςτο διαγωνιςμό είναι:
1). Ζγγραφθ αίτθςθ με πλιρθ ςτοιχεία για τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό (Επωνυμία, Διεφκυνςθ, Σθλζφωνο,
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Τ. κλπ).
2). Ζγγραφθ οικονομικι προςφορά που εμπεριζχει το προςφερόμενο ποςό ςε ευρϊ για κάκε μακθτι, θ οποία
κα τοποκετείται ςε ξεχωριςτό από τα άλλα δικαιολογθτικά κλειςτό αδιαφανι φάκελο. Θ προςφορά πρζπει να
είναι κακαρογραμμζνθ χωρίσ ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Συχόν διόρκωςθ μονογράφεται από
τον ενδιαφερόμενο . Θ επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο, αφοφ κακαρογράψει τθ
διόρκωςθ, τθ μονογράφει και τθ ςφραγίηει. Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε αυτι διορκϊςεισ, οι
οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
3). Πιςτοποιθτικό προχπθρεςίασ ςε εκμίςκωςθ ςχολικοφ κυλικείου από τθν αντίςτοιχθ ςχολικι επιτροπι.
4). Πιςτοποιθτικό πολυτεκνίασ από τον αρμόδιο φορζα.
5). Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ.
6).Πιςτοποιθτικό Ειςαγγελίασ ότι δεν είναι φυγόποινοσ ι φυγόδικοσ.
7). Πιςτοποιθτικό Ποινικοφ Μθτρώου.
8). Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό καταβάλλεται ποςό εγγφθςθσ τουλάχιςτον 300,00 ευρώ ι αντίςτοιχθ
εγγυθτικι επιςτολι.
Θ εγγφθςθ αυτι επιςτρζφεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ υποψθφίουσ μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ
εκτόσ του υποψθφίου, ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ παραχϊρθςθ του κυλικείου, ο οποίοσ πρζπει να καταβάλλει
ςυμπλθρωματικά αντίςτοιχο ποςό, ι εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει ςυνολικά το 20% του ετιςιου
μιςκώματοσ

ωσ

εγγφθςθ

καλισ

εκτζλεςθσ

τθσ

ςφμβαςθσ.

Σο ποςό αυτό, ι θ εγγυθτικι επιςτολι, παρακρατείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και επιςτρζφεται μετά
τθ λιξθ τθσ άτοκα, πλθν τθσ περίπτωςθσ καταγγελίασ ι πρόωρθσ λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ, οπότε καταπίπτει υπζρ τθσ
ςχολικισ επιτροπισ.
9). Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία δθλϊνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευςθσ άλλου
κυλικείου δθμόςιου ι ιδιωτικοφ ςχολείου.
10). Βεβαίωςθ μθ οφειλισ ςτισ χολικζσ Επιτροπζσ, ι βεβαίωςθ ρφκμιςθσ του χρζουσ προσ αυτζσ, ςε περίπτωςθ
που υφίςταται τζτοιο.
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Για τθ ςυμμετοχι των δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν νομικϊν προςϊπων απαιτοφνται όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά
εκτόσ του Πιςτοποιθτικοφ Ειςαγγελίασ, τθσ Τπεφκυνθσ διλωςθσ του Ν. 1599/1986 και του αποςπάςματοσ
Ποινικοφ μθτρϊου. Απαιτείται, όμωσ επιπλζον αποδεικτικό ζγγραφο του εξουςιοδοτθμζνου να ςυμμετάςχει ςτο
διαγωνιςμό ατόμου. Σα δθμοτικά ι κοινοτικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα
λειτουργίασ ςχολικϊν κυλικείων εκ του καταςτατικοφ τουσ.

ΑΡΘΡΟ 5
Θ διάρκεια μίςκωςθσ ορίηεται για εννζα (9) χρόνια, χωρίσ δυνατότθτα παράταςθσ, ςε εφαρμογι τθσ ΚΤΑ
129578/Δ.1/25-8-2016 (ΦΕΚ 2646/Σ.Β΄/2016). Αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και λιγει
30-6 του ζνατου ζτουσ.

ΑΡΘΡΟ 6
Θ καταβολι του μιςκϊματοσ κα γίνεται ςε τρεισ (3) δόςεισ. Θ πρϊτθ δόςθ ςτισ 30 Νοεμβρίου, θ δεφτερθ ςτισ 28
Φεβρουαρίου και θ τρίτθ ςτισ 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψθ ο αρικμόσ των φοιτοφντων μακθτϊν κατά
το ςχολικό ζτοσ που πλθρϊνονται οι δόςεισ.

ΑΡΘΡΟ 7
Περίλθψθ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ κα τοποκετθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 2ΟΤ Γυμναςίου
Χρυςοφπολθσ, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Κεντρικοφ Δθμαρχιακοφ Καταςτιματοσ και ςε δφο τοπικζσ
εφθμερίδεσ ι εφόςον δεν υπάρχουν, ςε μια τοπικι (ΚΤΑ 64321/Δ4/16-5-2008 – ΦΕΚ 1003/τ.βϋ).

ΑΡΘΡΟ 8
Θ προκεςμία μεταξφ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ και τθσ θμζρασ του διαγωνιςμοφ δεν μπορεί να είναι
μικρότερθ των 30 θμερϊν.

ΑΡΘΡΟ 9
Σο ελάχιςτο ποςό προςφοράσ από τουσ ενδιαφερομζνουσ ορίηεται ςτα τζςςερα ευρώ (4,00 €) ανά μακθτι
ετθςίωσ (189 εργάςιμεσ θμζρεσ).
ΑΡΘΡΟ 10
Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και τισ διατάξεισ τθσ
παροφςθσ απόφαςθσ (υπογράφοντασ υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986).
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ΑΡΘΡΟ 11
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια ενϊπιον τθσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Όςοι
παρίςτανται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμετεχόντων ςτο
διαγωνιςμό. Θ επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ
των προςφορϊν κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν προκιρυξθ. Προςφορζσ που υποβάλλονται
ςτθν Επιτροπι μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 18, δε γίνονται
δεκτζσ.

ΑΡΘΡΟ 12
Ζνςταςθ κατά τθσ νομιμότθτασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ κάποιου ςε αυτόν, κατά τθ
διάρκεια του διαγωνιςμοφ υποβάλλεται μζχρι και τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν θμερομθνία διενζργειάσ
του. Θ επιτροπι υποβάλλει τθν ζνςταςθ με αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςθ τθσ ςτθ χολικι Επιτροπι που είναι
αρμόδια για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, προκειμζνου να αποφανκεί τελικά για τθν αποδοχι ι τθν
απόρριψι τθσ.

ΑΡΘΡΟ 13
τθν περίπτωςθ, που οι πρϊτοι ςτον αρικμό μορίων είναι δφο ι περιςςότεροι θ Επιτροπι τουσ ηθτάει να
προςκομίςουν τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα νζα ζγγραφθ προςφορά. Θ διαδικαςία αυτι μπορεί να
επαναλαμβάνεται κάκε επόμενθ εργάςιμθ θμζρα μζχρι να υπάρξει πλειοδότθσ με τον υψθλότερο αρικμό
μορίων.

ΑΡΘΡΟ 14
Mετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ από τθ χολικι Επιτροπι, ο πλειοδότθσ καλείται εγγράφωσ να
προςζλκει με τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να υπογράψει τθ ςφμβαςθ.
ε περίπτωςθ μθ προςζλευςισ του θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό καταπίπτει υπζρ τθσ χολικισ
Επιτροπισ και ο διαγωνιςμόσ κεωρείται ότι απζτυχε.

ΑΡΘΡΟ 15
Ο εκμεταλλευτισ του κυλικείου πρζπει να τθρεί αυςτθρά τισ ιςχφουςεσ Τγειονομικζσ διατάξεισ ςφμφωνα με τθν
υπ’ αρ. ΔΤ1γ/Γ.Π. /οικ.93828/ (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006,τ. Βϋ) απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ και Κοινωνικισ
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Αλλθλεγγφθσ, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται κάκε φορά, με τθν οποία κακορίηονται τα προςφερόμενα είδθ από τα
ςχολικά κυλικεία.
Επίςθσ οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να γνωρίηουν ότι εφόςον τουσ ανατεκεί θ εκμετάλλευςθ του κυλικείου:
Α) Απαγορεφεται θ υπεκμίςκωςθ, ι θ με οποιονδιποτε τρόπο ολικι, ι μερικι παραχϊρθςι του ςε άλλο άτομο. Θ
παρουςία του εκμιςκωτι ςτο κυλικείο τισ ϊρεσ λειτουργίασ του είναι απαραίτθτθ. Δφναται να επικουρείται από
πρόςωπο, το οποίο κα πλθροί τισ ςχετικζσ προχποκζςεισ εργαςίασ.
Β) Είναι υποχρεωτικι θ χρθςιμοποίθςθ Φ.Σ.Μ.
Γ) Είναι υποχρεωτικι θ αςφάλιςθ ςτον ΟΑΕΕ.
Δ) Για τθ λειτουργία του κυλικείου απαιτείται ζκδοςθ ςχετικισ άδειασ.
Ε) Οφείλει να προςκομίςει βεβαίωςθ ότι παρακολοφκθςε ςεμινάριο υγιεινισ και αςφάλειασ του Ε.Φ.Ε.Σ. ε
περίπτωςθ που δεν το ζχει παρακολουκιςει, υποχρεοφται να το κάνει και να προςκομίςει τθ βεβαίωςθ ςε
εφλογο χρονικό διάςτθμα.
Σ) Σο κυλικείο κα λειτουργεί όλεσ τισ ϊρεσ κατά τισ οποίεσ το ςχολείο είναι ανοικτό.
Η) Ο μιςκωτισ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα του χϊρου του κυλικείου κακϊσ και του περιβάλλοντα
χϊρου.
Θ) ε περίπτωςθ που τθν εκμετάλλευςθ του κυλικείου αναλάβει θ κακαρίςτρια του ςχολείου, απαγορεφεται
να κακαρίηει τουσ χϊρουσ του ςχολείου κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του κυλικείου. Ο κακαριςμόσ κα γίνεται
μετά το ωράριο λειτουργίασ του κυλικείου.
Θ) Σα προσ πϊλθςθ προϊόντα είναι αυτά που αναφζρονται και ορίηονται από τθν Τγ. Διάταξθ Τ1γ/ Γ.Π/οικ
81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεφχοσ Β’).
Ι) Επιβαρφνεται με τθν πλθρωμι χαρτοςιμου ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο Δ.ΣΕΦ Α' 1018510/31-1-2013 του
Τπουργείου Οικονομικϊν, κατά τθν οποία: ''τα ζςοδα των χολικϊν Επιτροπϊν τα οποία προζρχονται από τθν
εκμίςκωςθ κυλικείων ι άλλων ακινιτων υπόκεινται ςε τζλθ χαρτοςιμου 3% (πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ επ'
αυτϊν), ι όςο αυτό ικελε αναπροςαρμοςκεί βάςθ Νόμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περιπτ. α' τθσ παρ. 2
του άρκρου 13 του Κϊδικα Σελϊν Χαρτοςιμου''.
Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Θ παράβαςθ ενόσ και μόνο όρου από το μιςκωτι κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθν
καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.
Κ) Επιβαρφνεται με τθν πλθρωμι του ποςοφ που κα αναλογεί ςτθν κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το
οποίο κα αποδεικνφεται από μετρθτι που κα τοποκετθκεί εντόσ του κυλικείου και ςφμφωνα με το: ΗΜ. ΔΕΔ
/Φ.486/ 50991/17.5.85 - § 3 ζγγραφο τθσ Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Θ χρζωςθ κα υπολογίηεται ωσ εξισ: ςυνολικό ποςό λογαριαςμοφ επί το κλάςμα “κιλοβατϊρεσ (KWH) που
κατανάλωςε το κυλικείο, προσ το ςφνολο των ΚWH του ςχολείου”

ΑΔΑ: ΩΨΓ2465ΔΟΣ-Χ5Λ

Χρζωςθ κυλικείου ςε ΔΕΗ = KWH κυλικείου / φνολο KWH ςχολείου Χ υνολικό ποςό λογαριαςμοφ.

ΑΡΘΡΟ 16
τθν περίπτωςθ πρόωρθσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ διενεργείται νζοσ διαγωνιςμόσ και θ νζα ςφμβαςθ κα ιςχφει μζχρι
τθν 30θ Ιουνίου μετά τθ ςυμπλιρωςθ των εννζα (9) χρόνων (ΚΤΑ 129578/Δ1/25-8-2016, ΦΕΚ 2646/τ.βϋ) .

ΑΡΘΡΟ 17
Θ χολικι επιτροπι κατά το χρόνο τθσ προκιρυξθσ υποχρεοφται να ζχει εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ
καταλλθλότθτασ του χϊρου του κυλικείου, προκειμζνου να εκδοκεί θ απαραίτθτθ άδεια λειτουργίασ από το
Διμο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.

ΑΡΘΡΟ 18
Όλοι οι παραπάνω όροι , που υποχρεωτικά κα περιλαμβάνονται ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ κεωροφνται και είναι
ουςιϊδεισ, θ δε παράβαςθ και ενόσ μόνο εξ αυτϊν κα ζχει ςαν ςυνζπεια τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 19
Η χολικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα:
α) Να μθν κατακυρϊςει το διαγωνιςμό, εφόςον κρίνει ότι οι προςφορζσ είναι απαράδεκτεσ ι για οποιοδιποτε
λόγο κρίνει το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ ωσ αςφμφορο.
β) Με απόφαςθ τθσ, μπορεί να παρατείνει τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ του κυλικείου μζχρι δφο (2) χρόνια και εφόςον
ςυντρζχουν εξαιρετικοί λόγοι αναφερόμενοι ςτθ λειτουργία των κυλικείων. τθν περίπτωςθ αυτι
προςαυξάνεται το ποςό τθσ ετιςιασ προςφοράσ ανά μακθτι ανάλογα με τθν αφξθςθ του τιμαρίκμου για κάκε
ζτοσ παράταςθσ.
γ) Να επιβαρφνει με τα ζξοδα τυχόν νομίμων κρατιςεων τελϊν τθσ ςφμβαςθσ εξ ολοκλιρου αυτόν ςτον οποίο κα
κατακυρωκεί οριςτικά θ δθμοπραςία. Οι αποδείξεισ και τιμολόγια καταβολισ των τελϊν αυτϊν προςκομίηονται
απαραίτθτα ςαν δικαιολογθτικά κατά τον καταρτιςμό και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εκμίςκωςθσ του κυλικείου.
δ) Να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ για ςπουδαίο λόγο που κα παρατθρθκεί ι κα διαπιςτωκεί από τθν ειδικι
επιτροπι ελζγχου και καλισ λειτουργίασ του κυλικείου.
ε) Να ςυγκροτιςει Επιτροπι Ελζγχου και καλισ λειτουργίασ του ςχολικοφ κυλικείου, θ οποία κα αποτελείται
από:
1. Σο Διευκυντι του ςχολείου ι το νόμιμο αναπλθρωτι του.
2. Ζνα μζλοσ του υλλόγου Γονζων - Κθδεμόνων με τον αναπλθρωτι του.
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3. Ζνα μζλοσ τθσ χολικισ Επιτροπισ με τον αναπλθρωτι του.
4. Ζνα μζλοσ τθσ Μακθτικισ Κοινότθτασ με τον αναπλθρωτι του.
5. Ζναν Εκπαιδευτικό του ςχολείου με τον αναπλθρωτι του.
Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι ο ζλεγχοσ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του κυλικείου, θ διάκεςθ από αυτό των
προβλεπομζνων και οριηομζνων ειδϊν από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ όπωσ αυτζσ κάκε φορά ιςχφουν, κακϊσ και θ
τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ.
Κάκε παράβαςθ των όρων τθσ παροφςασ κα πιςτοποιείται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου και λειτουργίασ
του κυλικείου, θ οποία μπορεί να ειςθγείται ςτθ χολικι Επιτροπι του ςχολείου τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ
που ζχει υπογραφεί, για ουςιϊδθ λόγο , που οφείλεται ςτον υπεφκυνο ανάδοχο του κυλικείου.

ΑΡΘΡΟ 20
φμφωνα με το άρκρο 9 του Ν.13717/30-5-2008 τεφχοσ Β, ςε περίπτωςθ αποτυχίασ και του επαναλθπτικοφ
διαγωνιςμοφ, γίνεται απευκείασ ανάκεςθ του κυλικείου ςε πρόςωπο που διακζτει τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ,
αφοφ υποβάλλει τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τθν απόφαςθ αυτι. ε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ
ενδιαφερομζνων για απευκείασ ανάκεςθ, μπορεί να γίνει απευκείασ ανάκεςθ ςε άτομα του ςχολικοφ
περιβάλλοντοσ, πάςθσ φφςεωσ βοθκθτικοφ προςωπικοφ που απαςχολείται με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ. Οι
όροι τθσ απευκείασ ανάκεςθσ δεν μπορεί να είναι δυςμενζςτεροι των προβλεπόμενων όρων τθσ προκιρυξθσ. Σο
ποςό τθσ ανάκεςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιςτο όριο εκκίνθςθσ που κακορίηεται ςτο άρκρο 4
τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ.

ΑΡΘΡΟ 21
Οποιοδιποτε κζμα προκφψει που δεν προβλζπεται ι δεν ρυκμίηεται επαρκϊσ ςτθν παροφςα Προκιρυξθ,
ρυκμίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ με αρικμό 64321/Δ4/16.5.2008 βάςθ τθσ
οποίασ γίνεται ο διαγωνιςμόσ εκμίςκωςθσ ι Απόφαςθ τθσ χολικισ Επιτροπισ. Όλοι οι όροι τθσ Προκιρυξθσ κα
ιςχφουν και για τθ ςχετικι ςφμβαςθ μίςκωςθσ, ζςτω και αν δεν περιλθφκοφν ρθτά ς’ αυτιν.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι να απευκφνονται ςτο Γραφείο τθσ χολικισ Επιτροπισ,
τθλ.: 2591350116 και ςτο Δ/ντι του 2ου Γυμναςίου Χρυςοφπολθσ, απ’ όπου μποροφν να παραλάβουν και τθ
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ώρεσ.
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Θ απόφαςθ αυτι ζλαβε αφξοντα αρικμό 22/2017 και υπογράφεται ωσ ζπεται.-

Ο Πρόεδροσ

Σα Μζλθ

Ακριβζσ Απόςπαςμα
Χρυςοφπολθ, 17-7-2017
Ο Πρόεδροσ

Καραγεωργίου Γεϊργιοσ
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