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Θέµα: Προκήρυξη δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού µε 

σφραγισµένες προσφορές για την εκµίσθωση του κυλικείου του 
Γυµνασίου - Λυκείου Λεπτοκαρυάς 

Στο Λιτόχωρο και στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου συνήλθε σε συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου σήµερα 16 Ιουλίου 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆.Σ της 

Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου 

σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.: 52/12-07-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που 

δόθηκε σε κάθε µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 67 (Ν.3852/2010),  προκειµένου ν’ 

αποφασίσει για το διαγωνισµό εκµίσθωσης του κυλικείου Γυµνασίου – Λυκείου 

Λεπτοκαρυάς και να καθορίσει τους όρους αυτού.  

 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Παπαµιχαήλ Αθανάσιος 1. Ιατρού Μαρία 

2. Γιάννακα – Βλαχοπούλου Ελένη 2. Μακροβασίλης Βασίλειος 

3. ∆ηµητριάδης Κωνσταντίνος  

4. Τσιαργαλή Μεταξία  

5. Τσαρούχα Πηνελόπη  

  

 

Σύµφωνα µε την παρ. 5 της Κ.Υ.Α. 64321/∆4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 
/30.05.2008 τεύχος Β), κατά το µήνα Μάρτιο του χρόνου που λήγει η ισχύουσα 
σύµβαση, η Σχολική Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισµό για την εκµετάλλευση του 
κυλικείου του σχολείου.  
 
Η Σχολική Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει 
εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, 
προκειµένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το ∆ήµο σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις. (παρ. 32 Κ.Υ.Α. 64321/∆4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 
/30.05.2008 τεύχος Β) 

Το µισθωτήριο συµβόλαιο για την µίσθωση του κυλικείου Γυµνασίου – Λυκείου 
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Λεπτοκαρυάς έληξε την 30/06/2019 και συνεπώς πρέπει να διενεργηθεί 

διαγωνισµός για την εκ νέου εκµίσθωση του σύµφωνα µε τις διατάξεις της Αρ. 

64321/∆4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, όπως 

τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/∆1/04.08.2016 (ΦΕΚ 

2646/25.08.2016 τεύχος Β’).  

Η Σχολική  Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 

ανωτέρω νοµοθεσία  

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 

Α. Προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για 

την ανάδειξη πλειοδότη µίσθωσης του κυλικείου, τον οποίο θα διενεργήσει η 

τριµελής επιτροπή η οποία ορίστηκε µε την υπ΄άριθµ.: 03/2019 απόφαση 

Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. 

Β.     Καθορίζει τους όρους διαγωνισµού ως εξής: 

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισµού 

Ο  διαγωνισµός   θα   γίνει   στο   γραφείο   της Σχολικής Επιτροπής, στο 

Λιτόχωρο,  στις 19 Αυγούστου ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ  

2. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν 

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δηµοτικά νοµικά πρόσωπα. 

β) Πολίτες των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής 

γλώσσας. 

∆ε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό 

α) Όσοι απασχολούνται στο δηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδήποτε 

εργασιακή σχέση. 

β) Συνταξιούχοι. 

γ) Όσοι έχουν κώλυµα διορισµού στο ∆ηµόσιο. 

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου ∆ηµόσιου ή 

Ιδιωτικού Σχολείου 

3. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

α) Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία του διαγωνιζοµένου. 

β) Έγγραφη οικονοµική προσφορά για το κατά µαθητή ποσό, η οποία θα 

τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή 

φάκελο, καθαρογραµµένη χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Η προσφορά αυτή δεν θα είναι µικρότερη των τεσσάρων (4) 

Ευρώ) 

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκµίσθωση σχολικού κυλικείου από την 

αντίστοιχη σχολική επιτροπή. 

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρµόδιο φορέα. 

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. 
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στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (∆εν 

απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα) 

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά 

πρόσωπα) 

η) Ποσό εγγύησης 300,00 ευρώ. 

       Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον/στην ενδιαφερόµενο/µενη µετά την 
κατακύρωση του διαγωνισµού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο 
διαγωνισµός, o οποίος θα πρέπει να καταβάλλει συµπληρωµατικά 
αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% 
του ετήσιου µισθώµατος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης και θα 
του επιστραφεί άτοκα µετά τη λήξη της σύµβασης. 

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύµβασης και επιστρέφεται µετά τη λήξη της άτοκα, πλην της 

περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύµβασης, οπότε καταπίπτει 

υπέρ της Σχολικής Επιτροπής 

 

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος 

εκµετάλλευσης άλλου Κυλικείου δηµόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (∆εν 

απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα) 

ι) πιστοποιητικό δηµόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα 

µονογονεϊκής οικογένειας,  

ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ 

 

4. ∆ιάρκεια µίσθωσης 

Η διάρκεια µίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη χωρίς καµία περαιτέρω παράταση. 

Αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης  και λήγει στις 30-6-2028. 

 

5. Καταβολή µισθώµατος 

Η καταβολή του µισθώµατος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 

Νοεµβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα 

λαµβάνεται πάντα υπόψη ο αριθµός των φοιτούντων µαθητών κατά το σχολικό 

έτος που πληρώνονται οι δόσεις. 

6.    Ο  πλειοδότης   που  θα  αναλάβει   την   εκµετάλλευση  του 

κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι: 

α)     Απαγορεύεται   η   υπεκµίσθωση   του   κυλικείου   ή   η παραχώρηση 

σε άλλο άτοµο 

β)     Είναι υποχρεωτική η χρησιµοποίηση ταµειακής µηχανής 

γ)      Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. 

δ)     Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας 

ε)      Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται 

από την Υγ. ∆ιάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 

τεύχος Β’). 

στ)    Θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της 
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επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του ∆/ντή του σχολείου 

ζ)      Είναι υποχρεωµένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που 

πωλούνται στο κυλικείο 

η)     Σε  περίπτωση   που  την  εκµετάλλευση  του  κυλικείου αναλάβει η 

καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του 

σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισµός θα 

γίνεται µετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. 

Θ) Ο/Η πρώτος-η πλειοδότης-τρια του διαγωνισµού, αναλαµβάνει την 

υποχρέωση πληρωµής του κόστους δηµοσίευσης της διακήρυξης σε δύο 

τοπικές εφηµερίδες (για µια φορά), προσκοµίζοντας την σχετική 

εξοφλητική απόδειξη κατά την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης του 

κυλικείου. 

 

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και µόνο όρου από το 

µισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύµβασης.  

 

7. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να µην κατακυρώσει το 

διαγωνισµό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για 

οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ασύµφορο.  

8. H δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο 

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα 

σταλεί για δηµοσίευση στις τοπικές εφηµερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του σχολείου. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 19/2019 

Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται 

 
Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα µέλη  
 
Παπαµιχαήλ Αθανάσιος 
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