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Η  Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βόιβεο 

 

Έρνληαο ππόςηλ: 

Α) ηελ 64321/Γ4/16-05-2008 Υπ. Απφθαζε (ΦΔΚ:1003/30-5-2008 η.Β΄) πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 

θπιηθείσλ Γεκνζίσλ Σρνιείσλ  

Β)ηελ ΚΥΑ 111526/Γ4/10-9-2010 

Γ) Τν ΦΔΚ 2646/25-08-2016 η Β 

Γ)ηελ Υγ. Γηάηαμε Γ.Π. /νηθ 81025/27.08.2013(ΦΔΚ2135Β/29.08.2013) 

ΣΤ) ηε ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ Αξέζνπζαο    

Πξνθεξύζζεη 

Γεκόζην, Πιεηνδνηηθό Γηαγσληζκό 
 

κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γπκλαζίνπ Αξέζνπζαο   θαη   

πξνθεηκέλνπ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζή ηνπ, θαζνξίδνληαο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα δηεμαρζεί ν δηαγσληζκφο, σο εμήο:  

1. Σόπνο θαη ρξόλνο ηνπ δηαγσληζκνύ  

 Η θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη από 7 Φεβξνπαξίνπ 2022 έσο 4 Μαξηίνπ 2022  ζηα 

γξαθεία ηνπ Γεκαξρείνπ ηαπξνύ πάλσ από ην ΚΑΠΗ  έσο 10 π.κ. 

Σν άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ ζα  γίλεη ζην ηαπξό ηελ 4
ε
 Μαξηίνπ  θαη από ώξα 10 π.κ. έσο 11 

π.κ.,  ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα άλσ ηνπ ΚΑΠΗ. 

Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ ηζρπνπζψλ ΚΥΑ. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 Όζνη ζα παξεπξίζθνληαη ζηε 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 (ήηνη, κεηά ηηο 11 π.κ. ηεο  4
ε
 Μαξηίνπ 2022) δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

παξαδίδνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο σο εθπξφζεζκεο. 

Αληηπξνζθνξέο ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

 



 

2. Σξόπνο 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 ηνπ ηδίνπ ή θαη πξνεξρφκελνπ απφ πνιπηεθληθή νηθνγέλεηα 

δ) ε κνλνγνλετθή ηδηφηεηα  

   ε) Η πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΦΔΤ. 

 Τελ εθκεηάιιεπζε ζα αλαιάβεη απηφο πνπ ζα ζπγθεληξψλεη ηε κεγαιχηεξε κνξηνδφηεζε ησλ 

α, β, γ, δ, ε αλσηέξσ  πεξηπηψζεσλ, πνπ ζα γίλεη σο εμήο: 

 Κάζε πξνζθνξά ζε επξψ πνιιαπιαζηάδεηαη επί δύν. 

 Κάζε ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ζε κίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ ππνινγίδεηαη σο έλα 

(01) κόξην. Τν ζύλνιν ησλ κνξίσλ, ιόγσ πξνϋπεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηα νθηώ (08). 

 Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ηνπ ηδίνπ ππνινγίδνληαη πέληε (05) κφξηα. 

 Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα σο πξνεξρφκελνο απφ πνιπηεθληθή νηθνγέλεηα 

ππνινγίδνληαη ηξία (03) κόξηα. 

 Γηα ηε κνλνγνλεητθή ηδηφηεηα ππνινγίδνληαη ηέζζεξα (04) κόξηα. 

 Γηα ηελ πηζηνπνίεζε απφ ηνλ ΔΦΔΤ ππνινγίδεηαη επηπιένλ έλα (01) κόξην. 

 Γηα ηελ πηζηνπνίεζε είηε κέζσ ΔΟΠΠΔΠ είηε κέζσ ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ 

(ΔΣΥΓ) ππνινγίδνληαη δύν (02) κόξηα. 

 Σηελ πεξίπησζε πνπ νη πξώηνη ζηνλ αξηζκό κνξίσλ είλαη δύν ή πεξηζζόηεξνη, ε Επηηξνπή ηνπο 

δεηά λα πξνζθνκίζνπλ ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα λέα έγγξαθε πξνζθνξά. Η δηαδηθαζία απηή κπνξεί 

λα επαλαιακβάλεηαη θάζε επόκελε εξγάζηκε εκέξα κέρξη λα ππάξμεη έλαο κε ηνλ πςειόηεξν αξηζκό 

κνξίσλ. 

3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό έρνπλ:  

 α) Φπζηθά πξφζσπα, θαζψο θαη δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα 

 β) Πνιίηεο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γλψζηεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο 

 Τν επίπεδν γισζζνκάζεηάο ηνπο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, δηαπηζηώλεηαη 

από ηελ Επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 Γελ γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγσληζκό: 

 α) Όζνη απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ., κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε. 

 β) Όζνη είλαη ζπληαμηνχρνη.  

 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/Α/9.2.2007).  

 δ) Όζνη εθκεηαιιεχνληαη ήδε άιιν θπιηθείν Γεκφζηνπ ή Ιδησηηθνχ Σρνιείνπ. 

 ε) Όζνη έρνπλ νθεηιέο ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή, πνπ αθνξνύλ ζε κηζζώκαηα 

πξνεγνπκέλσλ εηώλ από κίζζσζε θπιηθείσλ.  

4. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

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

 β) Έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, πνπ ζα εκπεξηέρεη ην πξνζθεξφκελν πνζφ ζε επξψ 

εηεζίσο γηα θάζε καζεηή, ε νπνία ζα ηνπνζεηείηαη ζε, μερσξηζηφ απφ ηα άιια δηθαηνινγεηηθά, 

θιεηζηφ αδηαθαλή θάθειν.  

 Το ελάτιζηο ποζό προζθοράς από ηοσς ενδιαθερομένοσς ορίζεηαι ζηα ηέζζερα (4) εσρώ 

ανά μαθηηή εηηζίως (189 εργάζιμες ημέρες) και θα αποηελεί ποζό εκκίνηζης καηά ηη διαδικαζία 

ηοσ διαγωνιζμού.. 



 Η πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε, ρσξίο μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζώζεηο. Τπρόλ δηόξζσζε κνλνγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν. Η Επηηξνπή 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 Επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

γ) Γειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ  

δ) Πηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ απφ ηελ αληίζηνηρε 

Σρνιηθή Δπηηξνπή. 

ε) Πηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε πνιπηεθλίαο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα. 

ζη) Πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα γνλέα κνλνγνλετθήο 

νηθνγέλεηαο 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΔΦΔΤ  

ε) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  

ζ) Βεβαίσζε δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο (γηα πιεηνδφηε θαη εγγπεηή) 

η) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Δηζαγγειίαο φηη δελ είλαη θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

ηα) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνύ Μεηξώνπ  

ηβ) Δγγπεηηθή επηζηνιή ή γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ύςνπο πελήληα  (50) επξώ, κε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο εθκίζζσζεο. Η εγγύεζε απηή 

επηζηξέθεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ππνςεθίνπο 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 εηεζίνπ κηζζώκαηνο, σο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Σν 

πνζό απηό ή ε εγγπεηηθή επηζηνιή παξαθξαηείηαη θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη 

επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο άηνθα, πιήλ ηεο πεξηπηώζεσο θαηαγγειίαο ή πξνώξνπ ιήμεο 

ηεο ζύκβαζεο, νπόηε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

ηγ) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ εθκεηαιιεχνληαη ήδε άιιν 

θπιηθείν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ζρνιείνπ. 

ηδ) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηεο 

δηαθήξπμεο θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα (γηα πιεηνδφηε θαη εγγπεηή). 

ηε) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ νθεηιέο ζηε Σρνιηθή 

Δπηηξνπή απφ πξνεγνχκελα κηζζψκαηα (γηα πιεηνδφηε θαη εγγπεηή).  

ηζη) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ νθεηιέο ζε θαλέλα 

απφ ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ (γηα πιεηνδφηε θαη εγγπεηή). 

ηδ) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ είλαη ζπληαμηνχρνη 

νπνηνπδήπνηε θνξέα.  

Σα θείκελα ησλ Τ/Γ κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζε κία θαη κόλε Τ/Γ. Όιεο νη ππεύζπλεο 

δειώζεηο ζα βεβαηώλνληαη γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

ηζ) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ ΔΦΔΤ ή άιιν αξκφδην θνξέα. 

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηελ αξκόδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνύ Δπηηξνπή, ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ, ζην ηαπξό (πάλσ από ην ΚΑΠΗ) θαη ζα 

πξσηνθνιινύληαη ζην πξσηόθνιιν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο.  

Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ δύλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα ηάζζεη 

εύινγε πξνζεζκία γηα ηελ πξνζθόκηζε ηπρόλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ιείπνπλ θαη είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό, πιήλ ηεο ρξεκαηηθήο εγγύεζεο ή ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ηα νπνία θαηαηίζεληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά. 



ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ δηαγσληζκνύ, απηόο επαλαιακβάλεηαη κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία. 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο θαη ηνπ επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ, γίλεηαη απεπζείαο 

αλάζεζε ηνπ θπιηθείνπ ζε πξόζσπν πνπ δηαζέηεη ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο, αθνύ ππνβάιιεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ απόθαζε απηή. ε πεξίπησζε κε ύπαξμεο 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα απεπζείαο αλάζεζε, κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε ζε άηνκα ηνπ 

ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, πάζεο θύζεσο βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ, πνπ απαζρνιείηαη κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Οη όξνη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο δελ κπνξεί λα είλαη 

δπζκελέζηεξνη ησλ πξνβιεπνκέλσλ όξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Σν πνζό ηεο αλάζεζεο δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξόηεξν από ην ειάρηζην θαζνξηζκέλν όξην εθθίλεζεο. 

5. Γηάξθεηα εθκίζζσζεο  

Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε ελλέα (9) έηε, δίρσο δπλαηφηεηα παξάηαζεο. 

6. Δλζηάζεηο 

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 δηελέξγεηάο 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 ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηεο. 

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο, δε 

γίλνληαη δεθηέο.  

Τελ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζην δηαγσληζκφ, ιακβάλεη γλψζε ππνρξεσηηθά, κε ηε 

θξνληίδα ηεο Δπηηξνπήο, απηφο, θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. 

7. Καηαβνιή κηζζώκαηνο  

Η εηήζηα θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο, φπσο απηφ ζα πξνθχςεη απφ ηε δηαδηθαζία, ζα γίλεηαη ζην 

Τακείν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ζε ηξείο (3) δφζεηο κέζα ζε έλα ζρνιηθφ έηνο. Η 1ε δφζε ζα 

θαηαβάιιεηαη ζηηο 30 Ννεκβξίνπ, ε 2ε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ θαη ε 3ε ζηηο 31 Μαΐνπ θάζε έηνπο. Τν 

χςνο ησλ δφζεσλ ζα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 

π = 
1
/189 · α · β · γ 

 

 

 

Όπνπ: 

π είλαη ην χςνο ησλ δφζεσλ,  

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 ην 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 ηνπ ζρνιείνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ζην ζρνιηθφ 

ζπγθξφηεκα ζπζηεγάδεηαη λεπηαγσγείν, ν αξηζκφο ησλ θνηηψλησλ λεπίσλ δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ κηζζψκαηνο.   

 Καηά ηελ πεξίνδν, απφ ηελ έλαξμε ησλ γξαπηψλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο, ζα θαηαβάιιεηαη ην ήκηζπ ηνπ κηζζψκαηνο. 



Οη εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ ηαπηίδνληαη κε απηέο ηεο ιεηηνπξγίαο (ηαθηηθήο θαη 

έθηαθηεο) ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο θαη ζεσξνχληαη  189  εξγάζηκεο εκέξεο.   

Τα κηζζψκαηα ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ απνηεινχλ έζνδν ηεο αξκφδηαο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη 

εηζπξάηηνληαη θαη δηαηίζεληαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο νηθείεο δηαηάμεηο. 

8. Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη όηη:  

 α) Απαγνξεχεηαη ε ππεθκίζζσζε ή ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν νιηθή ή κεξηθή παξαρψξεζε 

ηνπ θπιηθείνπ ζε άιιν άηνκν. Η παξνπζία ηνπ ζην θπιηθείν ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη 

απαξαίηεηε. Γχλαηαη φκσο λα επηθνπξείηαη απφ πξφζσπν, ην νπνίν ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο.  Τν πξφζσπν, ην νπνίν ζα ζπλεπηθνπξεί, πξέπεη απαξαηηήησο λα πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 (παξ. 1,2,3 θαη 4), 5,7,8 θαη 9 ηνπ Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ 

26/Α/9.2.2007).  

 β) Σε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίνπ πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ηνπ Δ.Φ.Δ.Τ., ππνρξενχηαη λα ην παξαθνινπζήζεη, πξνζθνκίδνληαο ηε ζρεηηθή 

βεβαίσζε ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο. 

γ) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε Φ.Τ.Μ. (ζρεηηθή ε αξηζκ. Γ4/693/14. 11. 91 

εγθχθιηνο).  

δ) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ (ζρεηηθή ε αξηζκ. Γ4/467/ 8.8.91 εγθχθιηνο). 

ε) Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο αδείαο (ζρεηηθή ε αξηζκ. 

Γ4/ 182/ 28.4.92 εγθχθιηνο).  

ζη)  Θα πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηηο ηζρχνπζεο Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηελ 

αξηζκ. ΓΥ1γ/Γ.Π./νηθ.93828 (ΦΔΚ 1183/31-08-2006, η. Β΄) Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγνχ 

Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά, κε ηελ νπνία 

θαζνξίδνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε απφ ηα ζρνιηθά θπιηθεία.   

δ) Θα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ηνπ 

θπιηθείνπ θαη ηνπ Γ/ληή ηνπ Σρνιείνπ. 

ε) Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαζαξίδεη ηνλ αχιεην ρψξν γχξσ απφ ην θπιηθείν απφ ζπζθεπαζίεο 

θαη πξντφληα πνπ πσινχληαη ζε απηφ. 

ζ) Σε 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) Σε πεξίπησζε κεηαζηέγαζεο κέξνπο ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, κε κείσζε ησλ 

καζεηψλ άλσ ηνπ 20%, ν κηζζσηήο ηνπ θπιηθείνπ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηε Σρνιηθή Δπηηξνπή ηε 

ιχζε ηεο ζχκβαζεο, θαηφπηλ έγγξαθεο πξνεηδνπνίεζεο, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο πξηλ ηε δπλεηηθή 

απνρψξεζε. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

9. Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε ρνιηθή Δπηηξνπή. Η 

ρνιηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα:  

α) Να κελ θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ππέξ θάπνηνπ, εθφζνλ θξίλεη φηη νη πξνζθνξέο είλαη 

απαξάδεθηεο, ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ σο αζχκθνξν.  

β) Να θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε γηα ζπνπδαίν ιφγν πνπ ζα παξαηεξεζεί ή  ζα δηαπηζησζεί απφ 

ηελ αξκφδηα Σρνιηθή Δπηηξνπή.  

 γ) Γηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα πξφζζεηε ρξέσζε ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

βάζε ην  ΗΜ. ΓΔΓ /Φ.486/ 50991/17.5.85 - § 3 έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Η.. Η ρξέσζε ζα ππνινγίδεηαη σο 

εμήο: ζπλνιηθφ πνζφ ινγαξηαζκνχ επί ην θιάζκα “θηινβαηψξεο (KWH) πνπ θαηαλάισζε ην 

θπιηθείν, πξνο  ην ζχλνιν ησλ ΚWH ηνπ ζρνιείνπ”. 

Φξέσζε 

θπιηθείνπ ζε 

ΓΔΗ 
= 

KWH θπιηθείνπ 

x 
Σπλνιηθφ πνζφ 

ινγαξηαζκνχ Σχλνιν KWH ζρνιείνπ 



δ) Να πξνβεί ζε θαηαγγειία θαη ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο 

νθεηινκέλσλ κηζζσκάησλ, θαζψο θαη γηα φπνην ζπνπδαίν άιιν ιφγν, κνλνκεξψο θαη δίρσο πξφηεξε 

εηδνπνίεζε. 

10. Λνηπνί όξνη  

α) Η εθκίζζσζε ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ δελ ππάγεηαη θαζ’ νπδέλα ηξφπν ζηηο δηαηάμεηο 

πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ.  

 β) Όινη νη παξαπάλσ φξνη, πνπ ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, 

ζεσξνχληαη θαη είλαη νπζηψδεηο. 

γ) Κάζε παξάβαζε θαη ελφο κφλν εμ απηψλ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο. Παξάβαζε πνπ ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπήο Διέγρνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ, 

ζα εηζεγείηαη ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί, γηα νπζηψδε 

ιφγν, πνπ νθείιεηαη ζηνλ ππεχζπλν αλάδνρν/κηζζσηή ηνπ θπιηθείνπ. Η Σρνιηθή Δπηηξνπή ζα θξίλεη 

εάλ ζπληξέρεη ή φρη ιφγνο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα απνθαζίδεη αλαιφγσο, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο θιεζεί λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ ν κηζζσηήο/ εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ. Αλ 

δελ γίλνπλ απηέο δεθηέο,  ππνρξενχηαη ζε απφδνζε ηνπ κηζζίνπ (ρψξνπ), κεηά απφ ηελ απφθαζε ηεο 

Σρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.  

δ) Οη δαπάλεο θαηαλάισζεο ξεύκαηνο, λεξνύ, ηειεθώλνπ θιπ. ηνπ θπιηθείνπ βαξύλνπλ 

απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή απηνύ.   

ε) Οη ζπκβάζεηο ηζρύνπλ γηα ελλέα (9) έηε, αξρίδνπλ  από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

ρσξίο θακία πεξαηηέξσ παξάηαζε. 

ζη) Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαιάβεη ππεξεζία εληφο ηξηάληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ιχεηαη ε ζπλεξγαζία 

θαη ε Σρνιηθή Δπηηξνπή θαηαγγέιιεη ηε ζχκβαζε.  

 

 

 H ΠΡΟΔΓΡΟ 
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