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ΣΗΝ 3η ΜΑΙΟΤ 2018 

 

 
Αριθ. Απόθαζης 50/2018 
 
ΘΔΜΑ  
 
Πξνθήξπμε αλαδόρνπ θπιηθείνπ ηνπ 15νπ Γ.. ΙΛΙΟΤ ιόγσ ιήμεο ηεο πξνεγνύκελεο 
ζύκβαζεο. 
 

ηο  ΙΛΙΟΝ  και  ζηα γραθεία ηης τολικής Δπιηροπής Πρωηοβάθμιας 

Δκπαίδεσζης ηοσ Γήμοσ ΙΛΙΟΤ, ζήμερα 3 ΜΑΙΟΤ  2018, ημέρα ΠΔΜΠΣΗ και ώρα 12.00 

π.μ., ζσνήλθε ηο Γιοικηηικό σμβούλιο ζε  ζσνεδρίαζη καηόπιν ηης σπ’ αριθ.   240 /27-

04-2018 προζκλήζεως ηοσ Προέδροσ κ. Γαλούνη Γημήηριοσ  ποσ επιδόθηκε νόμιμα 

και  εμπρόθεζμα  ζηα μέλη ηοσ Γ.  ηην  27 AΠΡΙΛΙΟΤ 2018. 

ΠΑΡΟΝΣΔ οι κ.κ. : 

 

1. Γαλούνης Γημήηριος,  Πρόεδρος  ηοσ  Γ. 

2. Γαλαμάγκας Γημήηριος, Ανηιπρόεδρος  ηοσ Γ. 

3. Κοκονάκης Αριζηείδης, Μέλος ηοσ Γ. 

4. Κοσηζανδρέας Κωνζηανηίνος ,Μέλος ηοσ Γ.   

5. Υρόνης Γεώργιος ,Μέλος ηοσ Γ. 

6. Ρώιμπα Βαζιλική Μέλος ηοσ Γ..  Γ/νηής Δκπρόζωπ.τολ.Μονάδας 

7. Σζιμόγιαννης Αριζηείδης ,Μέλος ηοσ Γ. 

8. Καραμήηος Γημήηριος Μέλος ηοσ Γ..  Γ/νηής Δκπρόζωπ.τολ.Μονάδας 

  

ΑΠΟΝΣΔ οι κ.κ. : 

 

1.Γκόνης  Υρήζηος, Μέλος ηοσ Γ. 

2.Νικολαΐδης Πανηελής, Μέλος ηοσ Γ..  

3.  Λάιος Παναγιώηης ,Μέλος ηοσ Γ.. Γ/νηής Δκπρόζωπ.τολ.Μονάδας 
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Αθνύ ινηπόλ δηαπηζηώζεθε όηη ην αλσηέξσ  όξγαλν επξίζθεηαη ζε απαξηία πξνρώξεζε  ζηε  

ζπδήηεζε  ηνπ  αθόινπζνπ  ζέκαηνο ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο:                                       

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ ΙΛΙΟΤ 

θνο ΓΑΛΟΤΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ  εηζεγήζεθε ην ελδέθαην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ζέηεη  

ππ’  όςε απηήο ηελ 64321/Γ4/16-05-2008 Τπ. Απόθαζε (ΦΔΚ:1003/30-5-2008 η.Β΄), πνπ 

αθνξά ηε ιεηηνπξγία θπιηθείσλ Γεκόζησλ ρνιείσλ. Σνλίδεη ηελ αλάγθε εθκίζζσζεο ηνπ 

θπιηθείνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ καζεηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ρνιείνπ. Αθνινπζεί  

ζπδήηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό θαη ε ζρνιηθή επηηξνπή  

απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Πξνθεξύζζεη δεκόζην πιεηνδνηηθό  δηαγσληζκό κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο γηα ηε 

κίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ 15νπ  ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΙΛΙΟΤ ιόγσ ιήμεο ηεο 

πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο. 

 

2 Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα δηελεξγεζεί ν 

δηαγσληζκόο  σο εμήο: 

Άξζξν 1ν 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην γξαθείν ηεο ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ζηηο  07/06/2018 θαη ώξα  11.00π.κ.. 

 

 

Άξζξν 2ν 

Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο ζα είλαη 9 ρξόληα, ζα αξρίζεη ηελ 1ε Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2018 θαη 

ζα ιήμεη  ηελ  30ε Ινπλίνπ ηνπ έηνπο  2027. 

 

Άξζξν 3ν 

Διάρηζην όξην πξνζθνξάο αλά καζεηή νξίδεηαη ην πνζό ησλ 4 €  εηεζίσο. 

 

Άξζξν 4ν 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην  δηαγσληζκό, ζα θαηαβιεζεί σο εγγύεζε ην πνζό ησλ  300€. 

ηνπο  απνηπρόληεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ην πνζό ζα επηζηξαθεί  κε ηε ιήμε ηνπ 

δηαγσληζκνύ, εθηόο ηνπ πιεηνδόηε ν νπνίνο πξέπεη λα θαηαβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά αληίζηνηρν 

πνζό ή εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιύπηεη ζπλνιηθά ην 20% ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο θαη ην 

νπνίν ζα παξαθξαηεζεί θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη  ζα επηζηξαθεί κε ηε ιήμε 

άηνθα, πιελ ηεο πεξίπησζεο θαηαγγειίαο ή  πξόσξεο ιήμεο ηεο ζύκβαζεο, νπόηε  θαηαπίπηεη 

ππέξ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 
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Άξζξν 5ν 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ ζην δηαγσληζκό είλαη: 

    α) Έγγξαθε αίηεζε κε πιήξε ζηνηρεία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκό.  

β) Έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ εκπεξηέρεη ην πξνζθεξόκελν πνζό ζε επξώ γηα 

θάζε καζεηή, ε νπνία ζα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηό από ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θιεηζηό 

αδηαθαλή θάθειν. Η πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε ρσξίο μέζκαηα, ζβεζίκαηα, 

πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Σπρόλ δηόξζσζε κνλνγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν. Η Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαηά ηνλ έιεγρν, αθνύ θαζαξνγξάςεη ηε δηόξζσζε, ηε 

κνλνγξάθεη θαη ηε ζθξαγίδεη. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζώζεηο, 

νη νπνίεο ηελ θαζηζηνύλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

γ) Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο.  

δ) Πηζηνπνηεηηθό Δηζαγγειίαο όηη δελ είλαη θπγόπνηλνο ή θπγόδηθνο.  

ε) Πηζηνπνηεηηθό Πνηληθνύ Μεηξώνπ.  

ζη) Τπεύθσνη δήλωζη ηνπ Ν. 1599/19869 (ΜΔ ΣΟ ΓΝΗΙΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ) ζηελ νπνία 

δειώλεηαη όηη α) δελ είλαη αλάδνρνη άιινπ θπιηθείνπ Γεκόζηνπ ή Ιδησηηθνύ ρνιείνπ β) δελ 

είλαη ζπληαμηνύρνο ή ππάιιεινο Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. 

δ) Για ηη ζσμμεηοτή ζηο διαγωνιζμό καηαβάλλεηαι ποζό εγγύηζης ηοσλάτιζηον 300 

Δπξώ ή αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή. Η εγγύεζε απηή επηζηξέθεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

ππνςήθηνπο κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ εθηόο ηνπ ππνςεθίνπ, ζηνλ νπνίν 

θαηαθπξώζεθε ε παξαρώξεζε ηνπ θπιηθείνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα θαηαβάιεη ζπκπιεξσκαηηθά 

αληίζηνηρν πνζό ή εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιύπηεη ζπλνιηθά ην 20% ηνπ εηήζηνπ 

κηζζώκαηνο σο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Σν πνζό απηό ή ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή παξαθξαηείηαη θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

άηνθα, πιελ ηεο πεξηπηώζεσο θαηαγγειίαο ή πξνώξνπ ιήμεο ηεο ζύκβαζεο, νπόηε θαηαπίπηεη 

ππέξ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο.  

ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ: 

η) Πιζηοποιηηικό προϋπηρεζίας ζε εκμίζθωζη ζτολικού κσλικείοσ από ηην ανηίζηοιτη 

ζτολική επιηροπή και  βεβαίωζη περί μη οθειλής μιζθωμάηων   από ηην εκμεηάλλεσζη 

ηοσ ανηίζηοιτοσ ζτολικού κσλικείοσ . 

θ) Πιζηοποιηηικό πολσηεκνίας ή προερτόμενος από πολύηεκνη οικογένεια 

ι)  Πιζηοποιηηικό μονογονεικής  ιδιόηηηας από ηον αρμόδιο θορέα. 

κ) Πιζηοποιηηικό από ΔΦΔΣ ή ΔΟΠΠΔΠ ή ΔΤΓ. 

ι) Ό,ηη άιιν δηθαηνινγεηηθό ήζειε θξηζεί θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν ρσξίο λα κεηαβάιινληαη νη 

βαζηθνί όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ. (Όπσο νη δηαγσληδόκελνη πέξαλ ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ 

Πξνϋπεξεζίαο λα πξνζθνκίδνπλ θαη Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο από άιιν ζρνιηθό 

θπιηθείν πξνθεηκέλνπ λα ζπλεθηηκάηαη ε εηθόλα ηνπ θάζε ππνςεθίνπ. ΑΡ.ΑΠΟΦ.53/2016) 

 

 

Άξζξν 6ν 
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Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο δόζεηο, ε πξώηε ηελ 30ε Ννεκβξίνπ, ε δεύηεξε ηελ 

28ε Φεβξνπαξίνπ θαη ε ηξίηε ηελ 31ε Μαΐνπ.  

 

Άξζξν 7ν 

Ο επηηπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύηαη λα αζθαιηζηεί ζην ΣΔΒΔ θαη ζην θπιηθείν λα 

έρεη Φνξνινγηθή Σακεηαθή Μεραλή. 

Άξζξν 8ν 

Απαγνξεύεηαη ε ππεθκίζζσζε ή ε θαζνηνλδήπνηε ηξόπν νιηθή ή κεξηθή παξαρώξεζή ηνπ 

ζε άιιν άηνκν. 

Άξζξν 9ν 

Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη λα 

ζπκκνξθώλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο θπιηθείνπ. 

 

Άξζξν 10ν 

 Η παξνπζία ηνπ κηζζσηή ζην θπιηθείν ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη απαξαίηεηε. 

Γύλαηαη λα επηθνπξείηαη από πξόζσπν, ην νπνίν ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνϋπνζέζεηο 

εξγαζίαο.  

Άξζξν 11ν 

Ο επηηπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη ηε δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο 

πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ εθεκεξίδα. 

Άξζξν 12ν 

 

Ο επηηπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη ηε δαπάλε γηα ην ειεθηξηθό ξεύκα 

πνπ θαηαλαιώλεηαη από ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ. 

 

(.. Η ρνιηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο παξαπάλσ όξνπο ή θαη λα 

πξνζζέζεη  θαη άιινπο θαηά ηελ θξίζε ηεο). 

3. Η Δπηηξνπή δηελεξγείαο ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηελ 68/2015 

απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ ΙΛΙΟΤ 

απνηειείηαη από ηνπο: 

1.  ΛΤΜΠΔΡΑΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ :   Γ/ληή ηνπ ρνιείνπ 

2. ΓΑΛΑΜΑΓΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ: κέινο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο   

   Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ ΙΛΙΟΤ.  

3.ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ-ΚΑΡΤΓΗ ΒΑΙΛΙΚΗ:  εθπξόζσπν ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ.  

Σν απνηέιεζκα ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, αθνύ ζπληαρζεί Πξαθηηθό, ζα ηεζεί ζηελ 

ηειηθή θξίζε  ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ απνδνρή ηνπ ή όρη. 

4. Να χορηγηθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο αντίγραφο της υπ’ αρίθμ. 64321/Γ4/16-05-

2008 Τπ. Απόθαζεο (Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων), όπως και της υπ’αρίθμ. 
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ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828/1-08-2006 (Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής 

και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών 

σχολείων). 
 

 
ηε ζπλέρεηα ππνγξάθεηαη από ηα παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε Μέιε. 
 
 
       

        Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                               ΣΑ ΜΔΛΗ                    
 
 
 
 

ΓΑΛΟΥΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                           
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